
,
NAKŁ

AD 
16

 TY
SIĘ

CY
 e

gz
.

N
A
K

Ł
A
D

: 
1
6
 0

0
0
 E

G
Z
E

M
P

L
A
R

Z
Y

IS
S

N
: 

1
7
3
0
0
8
7
8

1 WRZEŚNIA 2017, NR 670 WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA

Czas wyleczyć 
Medyka

sport str. 13

Pierwszy dzwonek

Pokój Endemanna

wydarzenia str. 3

region str. 11

Poszukiwane 
„Żywe Książki”

reklama	 R0693/17

wydarzenia str. 6

PRACA DLA OPIEKUNEK 
OSÓB STARSZYCH

W NIEMCZECH
• legalne zatrudnienie na umowę zlecenia (A1 i EKUZ)

• zarobki do 1500 Euro netto
• składki ZUS odprowadzane od kwoty 4263 zł

• zakwaterowanie i wyżywienie
• zwrot kosztów podróży

• sprawdzone i pewne oferty

WORK & CARE
ul.Wałbrzyska 8 (IIp.)

58-100 Świdnica
e-mail: rekrutacja@work-care.pl

tel./fax: 74 853 70 54
tel. 74 633 20 81

www.work-care.pl

reklama	 R0694/17

 503 082 028 I 730 800 816 I 74 842 20 20 

  biuro@ekonet.info I www.ekonet.info

ZAPRASZAM   Piotr Kraczkowski

WaŁBrZYSka SIeĆ INTerNeTOWa 

reklama	 R0695/17

Przeszkolimy osoby chętne do pracy na stanowisku spawacz (metodą MAG)
• Po odbytym kursie i uzyskaniu książeczki spawacza gwarantujemy pracę   • Wysokie zarobki   • Możliwość zakwaterowania 

Możliwość zorganizowania transportu do/ i z pracy

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 694 363 204; 71/3909121; e-mail: biuro@wsp-miroslawice.pl

WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRODUKCYJNA MIROSŁAWICE SP. Z O.O.
Mirosławice, ul. Lotnicza 18, 55-050 Sobótka

www.wsp-miroslawice.pl

• ZATRUDNI SPAWACZY     • ORGANIZUJE KURSY NA SPAWACZA

Przypomnijmy: w dniach 29-30 lipca na 
Słonecznej Polanie miały odbyć się Otwar-
te Mistrzostwa Polski 4xMTB. Zawodów 
nie rozegrano. - Niestety, zgłosiło się tylko 
kilkunastu zawodników z Polski. I to właś-
nie małe zainteresowanie zawodników 
było powodem tego, że wydarzenie się nie 
odbyło - wyjaśniała wówczas asystentka 
burmistrza Marka Fedoruka, gdy poprosi-
liśmy o wyjaśnienie powodów odwołania 
imprezy. Trudno zrozumieć zatem akcję 
przeprowadzoną przez grupę zawodni-
ków z Europy, którzy na Mistrzostwach 
Świata we włoskim Val di Sole kilka dni 
temu, trzymali w rękach transparent na 
którym napisano: „Chcemy powrotu 4X 
Pro Tour do Szczawna-Zdroju. Miesz-
kańcy Szczawna-Zdroju wybierzcie kom-
petentnego burmistrza w 2018 roku”. 
Wydawać się zatem może, że chętnych 
jest wielu. Gdzie zatem istnieje problem? 
Urzędnicy z Uzdrowiska zapewniają nas, 
że powodem odwołania lipcowej imprezy 
nie był zły stan techniczny toru. Nie jest 
jednak tajemnicą, że pozostawia on wie-
le do życzenia. Potwierdzeniem są cho-
ciażby zamieszczone banery z informacją 
o używaniu toru „wyłącznie na własną od-
powiedzialność”. Na miejscu nie ma tak-
że profesjonalnego instruktora i opiekuna 
toru. Obecnie trwa opracowanie pro-
jektu pod nazwą „Zagospodarowanie na 
cele rekreacyjno-sportowe części terenu 
Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany 
w Szczawnie-Zdroju”, który – według za-

Światowa czołówka chce 
wrócić do Szczawna!
czołowi zawodnicy z kilku europejskich krajów, publicznie zamanifestowali chęć 
powrotu na tor w Szczawnie-zdroju. miejsce, w którym kiedyś organizowano zawody 
najwyżej rangi dzisiaj świeci pustkami. a rzekomo nie ma chętnych…

pewnień - nie zakłada likwidacji toru. Ale 
brakuje równocześnie informacji doty-
czących pomysłów na organizację impre-
zy, która mogłaby przywrócić temu miej-
scu dawny blask. Czy “wołanie o pomoc” 

samych zainteresowanych przyniesie 
skutek i sprawi, iż zobaczymy ponownie 
najlepszych zawodników  w Szczawnie-
-Zdroju?

(red)

- chcemy powrotu 4X Pro tour do Szczawna-zdroju. mieszkańcy Szczawna-zdroju 
wybierzcie kompetentnego burmistrza w 2018 roku” – napisali czołowi zawodnicy 
na transparencie.
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rozmowa tygodnia

kalendarium

W sobotę 2 września obchodzo-

ny jest Dzień Dużego Rozmia-

ru. To święto nietypowe, które 

czcić będą zapewne miłośnicy 

,,rubensowskich’’ kształtów. 

Jaki dziś jest ideał kobiecej syl-

wetki i czy tzw. ,,wieszaki” są 

w modzie? Odpowiadają miesz-

kańcy Wałbrzycha.

Czy duże jest sexy?

Oczywiście, że tak. W ostatnich 

czasach nawet bardzo sexy. Nie 

tylko małe może być piękne, 

ale także duże i krągłe. Kobiety 

w rozmiarze XXL potrafią być 

niezwykle seksowne i pociąga-

jące. Już dawno przestały być 

w modzie tzw. wieszaki, kobiety, 

które swoim wyglądem przypo-

minają chorych na depresję czy 

anoreksję.

Czy rozmiar ma znaczenie?

W niektórych przypadkach na 

pewno tak, ale nigdy w miłości. 

Mówi się też, że rozmiar rozmia-

rowi nierówny. 

Jakie mamy zdanie o osobach 

w rozmiarze XXL?

Pierwsze skojarzenie to ,,obżar-

stwo”. Niestety, ale tak głównie 

mówi się o osobach otyłych. 

Nikt nie myśli o przyczynach, 

chorobach, genetyce. Okre-

śla się z góry, że osoba dużo je 

więc tak wygląda. Należy jednak 

zaznaczyć, że tzw. grubaski są 

bardzo miłymi, sympatycznymi, 

ciepłymi osobami. Mają bardzo 

przyjazne charaktery i są raczej 

W rozmiarze XXL
niezdolne do wyrządzenia ko-

muś krzywdy. 

Duży biust, pełne biodra i obfita 

pupa, czy to marzenie faceta?

Większości facetów. Mężczyźni 

lubią gdy kobieta ma trochę cia-

ła tu i tam. Mają się wówczas do 

czego przytulić. Idąc dalej, nie 

tylko mężczyźni marzą o takich 

cechach żeńskiej sylwetki, ale też 

same kobiety. Dlatego zaintere-

sowanie zabiegami chirurgii pla-

stycznej, powiększania piersi czy 

pośladków tak rośnie w ostat-

nich czasach.

Kobiety w rozmiarze XXL, 

a moda?

Świat mody otwiera się na ko-

biety w rozmiarze XXL. Coraz 

częściej na wybiegach pojawiają 

się modelki o większych rozmia-

rach. Popularne stają się także 

konkursy dla modelek plus size. 

Coraz częściej dziewczyny takie 

pojawiają się w reklamach czy 

czasopismach o modzie. 

Jak świętować Dzień Dużego 

Rozmiaru?

Biorąc pod uwagę fakt, że w tym 

roku dzień ten wypada w sobotę 

najlepiej ubrać się w jakąś sexy 

kreacje i wyruszyć na imprezę 

w babskim gronie kobiet ,, plus” 

size. Tego dnia na całym świecie 

powinno organizować się impre-

zy i spotkania dla kobiet w roz-

miarze XXL. 

Dziękuję za rozmowę

Magda Przepiórka

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. — Seneka Młodszy 
• 01 września 2017 – Dzień Kombatanta, Święto Wojsk 

Obrony Przeciwlotniczej

 Imieniny – Bronisław, Idzi

• 02 września 2017 – Dzień Dużego Rozmiaru

 Imieniny – Julian, Wilhelm, Stefan

• 03 września 2017 – Dzień Wersalskiego Pokoju

 Imieniny – Gerard, Izabela, Szymon

• 04 września 2017 –  Dzień Imigranta (Argentyna), 

Wspomnienie św. Bonifacego i Filemona

 Imieniny – Rozalia, Stella

• 05 września 2017 – Dzień Postaci z Bajek

 Imieniny – Dorota, Wawrzyniec

• 06 września 2017 – Święto niepodległości Suazi

 Imieniny – Beata, Eugeniusz 

• 07 września 2017 –  Dzień Zwycięstwa w Mozambiku

 Imieniny – Melchior, Regina

Gdzie w weekend
WAŁBRZYCH 
01.09.2017 (piątek) godz. 17:00 Klub „Fantastyka pod Atlantami”, Biblioteka pod Atlantami, Rynek 9
01.09.2017 (piątek) godz. 19:00 BaranowskiTour 2017, Spotkanie – Sala Konferencyjna, Centrum 
Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6 
01.09.2017 (piątek) godz. 20:00 Nivel – Koncert, A PROPOS, ul. Wieniawskiego 82
02.09.2017 (sobota) – 03.09.2017 (niedziela) Dolnośląski Festiwal Ognia, Stadion na Piaskowej Górze, 
ul. Kusocińskiego 21 
02.09.2017 (sobota) – 03.09.2017 (niedziela) Victoria Pumptrack, Galeria Victoria
02.09.2017 (sobota) godz. 10:00 BaranowskiTour 2017, Wspólny trening na szosie, Aqua Zdrój, ul. Ratuszowa 6 
02.09.2017 (sobota) godz. 11:00 Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Plac Kościelny, 
Wałbrzych - Śródmieście
02.09.2017 (sobota) godz. 20:00 Disco ponad wszystko – prowadzi DJ LEON,  A PROPOS, ul. 
Wieniawskiego 82
03.09.2017 (niedziela) godz. 7:45 Wycieczka „Szlakiem wież Wzgórza Włodzickiego i Ścinawskiego”, 
Zbiórka: ul. Sikorskiego, przystanek autobusów w kierunku Kamiennej Góry
03.09.2017 (niedziela) godz. 12:30 Spektakl „Władca Skarpetek”, Teatr Lalki i Aktora, ul. M. Buczka 16
03.09.2017 (niedziela) godz. 16:00 Lata Finał z Cleo, Plac Eventowy Starej Kopalni 
SZCZAWNO-ZDRÓJ 
01.09.2017 (piątek) godz. 16:00 Narodowe Czytanie - Publiczne czytanie dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego „Wesele”, Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego, al. Wojska Polskiego 4A
01.09.2017 (piątek) godz. 18:00 IV Festiwal Krystyny Jandy. „One Mąż Show” w wykonaniu Szymona 
Majewskiego, Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 19
02.09.2017 (sobota) godz. 18:00 IV Festiwal Krystyny Jandy. „Chamlet – monolog parodysty” 
w wykonaniu Michała Zielińskiego, Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 19
03.09.2017 (niedziela) godz. 18:00 IV Festiwal Krystyny Jandy. „Spowiedź chuligana. Jesienin” – 
monodram Andrzeja Grabowskiego, Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 19
ZAMEK KSIĄŻ 
01.09.2017 (piątek) godz. 20:30 Nocne zwiedzanie Zamku Książ

ŚWIEBODZICE
03.09.2017 (niedziela) godz. 15:00  Dożynki Świebodzice – Ciernie, Boisko OSiR
CZARNY BÓR
02.09.2017 (sobota) Dożynki Gminne 2017,  XIV Dolnośląskie Święto Pieroga
ŚWIDNICA
03.09.2017 (niedziela) godz. 8:00 Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości, Rynek
03.09.2017 (niedziela) godz. 12:30 Dożynki Gminne – Gmina Świdnica, Kompleks Sportowo-rekreacyjny 
w Lutomi Górnej
JAWORZYNA ŚLĄSKA
02.09.2017 (sobota) Muzealny Pociąg Specjalny „Saksończyk do L�bau”
GŁUSZYCA 
02.09.2017 (sobota) od 8:00 i od 10:00 II Waligóra Run Cross (od 8:00 ultramaraton 53 km, od 10:00 
półmaraton 25 km), ul. Dolna
02.09.2017 (sobota) godz. 17:00-18:30 Narodowe Czytanie – Publiczne czytanie dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego „Wesele”, Sala Widowiskowa CK-MBP ul. Grunwaldzka 26
03.09.2017 (niedziela) godz. 17:00 Muzyczne Pożegnanie Wakacji, Park Jordanowski
ŻARÓW
03.09.2017 (niedziela) godz. 15:00 Charytatywny Piknik Rowerowy „Kręcimy dla Julki”, Park Miejski
SOKOŁOWSKO
03.09.2017 (niedziela) godz. 10:30 VII Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej, Relaks Plac 
Sokołowsko
01.09.2017 (piątek) godz. 19:00 „Międzypokoleniowe Projekcje Filmowe „Frantz”  reż. François Ozon, 113’ 
Francja/Niemcy 2016. Kinoteatr „Zdrowie”, ul. Główna 36
02.09.2017 (sobota) godz. 19:00 „Las, 4 rano”  reż. Jan Jakub Kolski, 97’ Polska 2016
03.09.2017 (niedziela) godz. 12:00 Niedzielne Poranki Filmowe „Niedoparki”  reż. Galina Miklinova, 83’ 
Czechy/Słowacja 2016
ZAGÓRZE ŚLĄSKIE, Zamek Grodno
02.09.2017 (sobota) – 03.09.2017 (niedziela) Najazd średniowiecza na Zamek Grodno

reklama	 R0696/17

Ponad 110 kontroli prędkości 
przeprowadzili w weekend na 
drogach powiatu funkcjonariu-
sze z Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu. Trzech kierow-
ców straciło prawo jazdy.

Policjanci Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu podsumowali akcję 
„Prędkość”, która odbyła się w mi-
niony weekend na drogach powiatu 
wałbrzyskiego. Za popełnione wy-
kroczenia trzech zatrzymanych do 
kontroli kierowców straciło swo-
je uprawnienia na trzy miesiące. 
Udział w akcji wzięło 27 policjan-
tów wałbrzyskiej drogówki. Łącznie 
dokonali oni kontroli 112 samocho-
dów. Funkcjonariusze ujawnili 69 
wykroczeń związanych z przekro-
czeniami prędkości. Trzem kierują-
cym mundurowi zatrzymali prawa 
jazdy na trzy miesiące za przekro-
czenie prędkości o więcej niż 50 
km/h na obszarze zabudowanym. 
Przypomnijmy, że za przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości taryfikator 
przewiduje grzywnę w postaci man-
datu karnego w kwocie nawet do 
500 złotych. Kierującemu naliczane 
są także punkty karne w zależności 
od skali przewinienia. Tym, którzy 
przekroczą prędkość na obszarze 
zabudowanym o ponad 50 km/h 
policjant podczas kontroli odbierze 
prawo jazdy za pokwitowaniem, 
a właściwy miejscowo starosta wyda 
decyzję administracyjną o zatrzyma-
niu uprawnień na okres 3 miesięcy, 
nadając jej rygor natychmiastowej 
wykonalności oraz zobowiązując 
kierującego do zwrotu prawa jaz-
dy,  jeżeli dokument ten nie został 
zatrzymany podczas kontroli.  Kie-

Rozsądek lub utrata prawka 
rujący może zostać ukarany także 
za jazdę z prędkością utrudniającą 
ruch innym kierującym, za co tary-

fikator przewiduje grzywnę od 50 
do 200 zł.

(red)

Taryfikator:
do 10 km/h – do 50 zł – 0 punktów

od 11 do 20 km/h – od 50 do 100 zł – 2 punkty
od 21 do 30 km/h – od 100 do 200 zł – 4 punkty

od 31 do 40 km/h – od 200 do 300 zł – 6 punktów
od 41 do 50 km/h – od 300 do 400 zł – 8 punktów

powyżej 50 hm/h – od 400 do 500 zł – 10 punktów

Blisko 100 tysięcy złotych 
kosztować będzie renowacja 
Zamku Grodno w Zagórzu 
Śląskim. Prace budowlane 
trwają. 

Zabezpieczane są  konstrukcje 
zabytkowych murów „zamku gór-
nego”, w tym uzupełnienie i prze-
murowanie wyrwy powstałej na 
przestrzeni lat. Całkowita war-
tość robót  to kwota  98.505,03 zł 
brutto. Na zadanie gmina Walim 
otrzymała dofinansowanie od Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach Programu 
Dziedzictwo kulturowe Priorytet 
1 Ochrona zabytków w wyso-
kości 40.000,00 zł. Ze względu 
na bardzo utrudniony dostęp do 
ubytku w strukturze muru oraz 
z potrzeby zapewnienia bezpie-
czeństwa pracowników, wyko-
nano niecodzienną konstrukcję,  
ułatwiającą dojście do remonto-
wanego odcinka muru oraz trans-
port materiałów budowlanych.

(red)

Renowacja zamku

fot. (uG walim) na zadanie gmina 
walim otrzymała dofinansowanie 
od ministra Kultury i Dziedzictwa 
narodowego
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StaroStwo Powiatowe w wałbrzychu informuje

Jakiś czas temu pisaliśmy o pozyskanych przez Powiat 
Wałbrzyski środkach na montaż paneli fotowoltaicznych 
w budynkach użyteczności publicznej należących do Po-
wiatu i gmin Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice. 

Prace nad montażem instalacji OZE nabierają tempa. Zakoń-
czyło się właśnie postępowanie przetargowe , w wyniku którego 
wykonawcą została firma ML SYSTEM z Zaczernia.- Pierwsze 

prace zaczną się jeszcze jesienią bieżącego roku. Przewidujemy 
ich zakończenie do wczesnej wiosny 2018r. Później to już odbiór 
i rozliczenie inwestycji i umowy o dofinasowanie – informuje wi-
cestarosta Krzysztof KWIATKOWSKI.  

Projekt przewidziany jest na dwa lata i w sumie ma powstać 21 
instalacji fotowoltaicznych w powiecie.  Są to budynki urzędów, szkół 
świetlic wiejskich oraz siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Fotowoltaika w Powiecie wałbrzyskim.

Powiat wałbrzyski zakończył prace 
związane z modernizacją dróg powia-
towych przewidzianą na rok 2017. 
W ramach tego zadania została wyko-
nana nowa nawierzchnia i pobocza na 
długości 23,091 km dróg powiatowych 
za łączną kwotę 4 026 443,79 zł. 

Największym uznaniem mieszkańców 
Powiatu wałbrzyskiego i turystów cie-
szy się łącznik między miejscowościami 
Dziećmorowice i Nowy Julianów. Droga 
przez lata zapomniana była przez Boga 
i ludzi aż w końcu doczekała się odbudo-
wy nawierzchni i utwardzenia poboczy. 
Przedmiotowa droga o długości 1,55 km 
stała się kluczowym węzłem komunika-
cyjnym szczególnie z uwagi na fakt pro-
wadzenia prac remontowych na drogach 
należących do Miasta Wałbrzycha. 

- Od samego początku zabiegałem 
o zabezpieczenie środków na remont 
tej drogi rozumiejąc jej znaczenie jako 
newralgicznego połączenia najdalej poło-
żonych miejscowości powiatu ze Specjal-

FINAŁ MODERNIZACJI DRÓG W POWIECIE WAŁBRZYSKLIM
Prace prowadzono na drogach:
Nr 3368D Dziećmorowice-Nowy Julianów (łącznik) - dł. 1550 mb
Nr 3368D Nowy Julianów – Wałbrzych (ul. Orkana) - dł. 630 mb
Nr 2876D – Jugowice- Lubachów - dł. 1500 mb
Nr 3358D – Podlesie - Niedźwiedzica - dł. 3355 mb
Nr 3376D - Walim -Jawornik (Włodarz) - dł. 1310 mb
Nr 3375D – Walim ul. Długa - dł. 624 mb
Nr 3464D – Chwaliszów-Stare Bogaczowice - dł. 1000 mb
Nr 3464D – Jaczków-Gostków - dł. 1655 mb
Nr 3464D Chwaliszów-Świebodzice - dł. 1550 mb

Nr 3361D – Unisław Śląski (górka unisławska) - dł. 1535 mb
Nr 3364D Sokołowsko - dł. 791 mb
Nr 3367D – Czarny Bór – Witków- Jaczków - dł. 2420 mb 
Nr 3377D Sierpnica - dł. 1928 mb
Nr 3381D Głuszyca – ul. Kolejowa - Grzmiąca - dł. 1540mb
Nr 3382D Grzmiąca (szczyt) - dł. 547 mb
Nr 3379D Głuszyca ul. Łomnicka - dł. 406 mb
Nr 3366D – Boguszów Gorce ul. Kosynierów - dł.600 mb
Nr 3398D – Boguszów Gorce ul. Masalskiego - dł. 150 mb

na Strefą Ekonomiczną i Wałbrzychem. 
Dzięki podjętym staraniom mieszkańcy 
oszczędzają nie tylko czas dojazdu do 
pracy ale również pieniądze, gdyż jest to 
spory skrót do Wałbrzycha. – mówi Wice-
starosta Krzysztof Kwiatkowski. 

Droga cieszy się również dużym za-
interesowaniem wśród rowerzystów kie-
rujących się w stronę Zagórza Śląskiego, 
Jedliny Zdroju i Głuszycy. 

reklama	 R0698/17

Poznaj najnowsze trendy i nowości 
dotyczące urody. W PACYKARNI nasi 

eksperci pokażą Ci krok po kroku 
jak zadbać o pielęgnację twarzy 

oraz jak wykonać najmodniejszy tego 
lata rozświetlający makijaż.

Wygraj bon upominkowy 
o wartości 100 zł 

na zabiegi pielegnacji twarzy wraz 
z makijażem w naszej PACYKARNI

 
W dniu 1 września o godz 16 wyślij swoje 

zgłoszenie  (imię i nazwisko wraz z numerem telefonu) 
na adres email pacykarnia.walbrzych@wp.pl

„Książ od zamkowej biblioteki” 
– czyli pokój Endemanna, który 
zarządzał jedną z największych 
prywatnych bibliotek ówczes-
nych czasów.

Wydawać by się mogło, że pra-
cownik zamkowy nie powinien bu-
dzić aż takich emocji. Carl Joahnnes 
Endemann mieszkał w budynku, 
gdzie obecnie znajdują się pokoje 
Hotelu Książ. Uczył w zamkowej 
szkole dzieci pracowników, zarzą-
dzał przy tym jedną z największych 
prywatnych bibliotek ówczesnych 
czasów, w której znajdowało się po-
nad 65 tys. woluminów.  - Hochber-
gowie bardzo wysoko cenili wiedzę 
i sztukę i dlatego posiadali ogromne 
zbiory dzieł naukowych i artystycz-
nych. Trudno nie zauważyć, jak wy-
pływową postacią musiał stać się 
Endemann, skoro w tych czasach 
udało mu się opublikować tak ważną 
pozycję [przyp. Dk „Źródła śląskiej 
historii”] - na coś takiego nie móg-
łby pozwolić sobie służący niskiej 
rangi – wyjaśnia Katarzyna Matuła 
z Działu Kultury i Turystyki zamku. 
Wszystko zaczęło się w sierpniu 
2016 r., gdy dr Rolf Kranz, prawnuk 
Endemanna, przekazał zamkowi pa-
miątki po pradziadku: zdjęcie biblio-
tekarza w śląskim stroju z rodziną, 
jego akt małżeństwa, kilka dodat-
kowych dzienniczków (w tym córki 
Elsy), nuty z tego okresu. Darczyń-
ca zadeklarował wtedy, że podaru-
je również meble po krewnym, by 
w zamku mógł powstać dedykowa-
ny mu pokój. Nareszcie się to uda-
ło. W „Pokoju Endemanna”, który 
mogą już zwiedzać turyści, znajdują 
się należące do niego meble: kre-
dens, komoda, stół i 4 krzesła. Na 
kredensie leżą dwie XVIII-wieczne 
książki, jedna wciąż otwarta, któ-
re pochodzą z prywatnej kolekcji 
bibliotekarza. Dzięki temu ma się 
poczucie, jakby jeszcze przed chwilą 
tam był. Szczególne znaczenie ma lu-
stro wyeksponowane na sztaludze – 
to prezent od samego Jana Henryka 
XV i Księżnej Daisy, dla córki Ende-
manna (babci darczyńcy). - Już jako 
dziecko słyszałem, że moi dziadko-

Pokój Endemanna

fot. (użyczone) w „Pokoju endemanna”, który mogą już zwiedzać turyści, 
znajdują się należące do niego meble: kredens, komoda, stół i 4 krzesła

go kucharza zamkowego – Louisa 
Hardouina. Dzięki wystawie turyści 
mogą dzisiaj podziwiać jak wyglądał 
zamek oraz życie tu toczone prawie 
100 lat temu. Zamek Książ należy 
chyba do jednych z nielicznych po-
dobnych miejsc w Polsce, w które-
go historii tak ważną rolę odgrywają 
dawni pracownicy. - Louis Hardouin 
był raczej przeciwieństwem upo-
rządkowanej pruskiej natury En-
demanna.- porównuje Magdalena 
Woch - Swawolny, radosny Fran-
cuz, był nie tylko wspaniałym sze-
fem książęcej kuchni, ale również 
uważnym fotografem, który, czę-
sto z humorem, uwieczniał zamek 
i jego mieszkańców. Endemanna 
nie ma na prywatnych zdjęciach 
Hardouina, kucharz portretował 
go tylko w relacjach zawodowych. 
Dlatego trudno ocenić jakie mieli 
stosunki, na pewno się znali. Oboje 

należeli też do faworytów książęcej 
pary. To naprawdę niesamowite, że 
dzisiaj, po latach, niejako wspólnie 
wciąż tworzą historię zamku. Książ 
to jeden z najbardziej tajemniczych 
obiektów w Polsce, gdy udaje się tu 
poznać jedną tajemnicę, od razu po-
jawia się już kilka kolejnych. Po II wś 
zamek został rozkradziony nie tylko 
z eksponatów, ale też z fragmen-
tów swojej historii. Zginęło dużo 
dokumentów, a wielu mieszkańców 
i świadków losów Książa uciekło 
przed wojną. - Dzięki darczyńcom 
związanym z dziejami tego miejsca, 
powoli, po kawałku odtwarzamy tą 
utraconą historię zamku. To wspa-
niała przygoda, ale wiemy, że  przed 
nami jeszcze dużo pracy. Na szczęś-
cie jesteśmy na nią gotowi – Zamek 
Książ jest tego warty – obiecuje 
Magdalena Woch.

(red)

wie Paulus Kranz i Elsa Kranz, de 
domo Endemann, otrzymali te meb-
le w prezencie ślubnym w r. 1906. 
Pozłacane lustro w stiukowej ramie 
było prezentem ślubnym od rodzi-
ny książęcej. Po wojnie, w r. 1953, 
prababcia Ida Endemann przewio-
zła je sama wozem meblowym do 
Niemiec – opisuje Rolf Kranz. Nie-
których może dziwić, że tak wysoko 
postawieni arystokraci sprawiali pre-
zenty dzieciom pracowników. – Ho-
chbergowie słynęli z osobistego po-
dejścia do pracowników, zwłaszcza 
Księżna Daisy – tłumaczy Magdalena 
Woch z Działu Kultury i Turystyki. 
– Do tego stopnia, że udostępnili 
część zamku dzieciom pracowników 
do zabawy, oczywiście za wyjątkiem 
swoich prywatnych pokoi oraz re-
prezentatywnych salonów baroko-
wych. Choć to nie przeszkadzało 
ich pracownikom pozować do zdjęć, 
a nawet pić herbatę w salonach, jak 
widzimy na dawnych fotografiach. 
Oczywiście robili to tylko podczas 
nieobecności książęcej pary – śmieje 
się. „Pokój Endemanna” można już 
podziwiać na III piętrze zamku. Dla-

czego właśnie tam? – Ponieważ to 
właśnie na tym poziomie mieszkali 
wyżsi rangą służący, chcieliśmy pod-
kreślić jak ważnym pracownikiem, 
a zapewne i osobą, był nauczyciel dla 
książęcej pary – wyjaśnia Magdalena 
Woch. - To, że udało się odtwo-
rzyć pokój dawnego zamkowego 
bibliotekarza ma dla nas ogromne 
znaczenie.  Rodzina Endemannów 
była żywym akapitem w historii za-
mku. To wielki zaszczyt, że ich po-
tomkowie nas odwiedzają i dobrze 
się tu czują, a przede wszystkim 
widzą, że dobrze się obchodzimy 
z ich cennymi pamiątkami. To dla 
nich ważne działanie emocjonalne, 
dla nas zresztą również, ponieważ 
jako pracownicy zamkowi jesteśmy 
mocno z Książem związani. Mamy 
nadzieję, że turyści to czują i doce-
niają, że wraz z nami chcą tę histo-
rię odkrywać – kończy. Odzyskanie 
mebli to drugie ważne wydarzenie 
dla zamku w roku 2017. Pierwszym 
było oczywiście otwarcie wysta-
wy „Książ od kuchni”, w ramach 
której wyeksponowano ponad 200 
zdjęć wykonanych przez dawne-
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 Wybierasz dietę 
Wybierasz jedną z oferowanych diet.
Dieta „Detox” , Dieta „Racjonalna” , Dieta „Sport” 

 Zamów dietę
Zamawiasz dietę na tyle dni na ile potrzebujesz.

 Zapłać i odbierz dietę
Oczekuj wieczorem kierowcy i odbierz od niego swój 
dietetyczny zestaw posiłków.
Cieszysz się pysznym jedzeniem 
i piękną sylwetką, dodatkowo oszczędzając czas :)

DoFiLand Catering Dietetyczny
Zamów telefonicznie ! Ruszamy od 4 września.

tel. 537 480 468, email: DoFiLand@wp.pl

Stara Kopalnia bierze udział 
w 25. Europejskich Dniach Dzie-
dzictwa. Z tej okazji przygoto-
wała szereg bezpłatnych zajęć.

Piątek 8 września  godz. 12:00-
13:00 „W poszukiwaniu kwiatu pa-
proci” – zajęcia terenowo-warszta-
towe dla dzieci w wieku 10-13 lat. 
Część terenowa odbywa się na jednej 
z wałbrzyskich hałd, gdzie dzieci po-
szukują skamielin, druga – w Centrum 
Ceramiki Unikatowej, gdzie uczestni-
cy tworzą własne skamieliny, czyli od-
bicia roślin w plastycznym materiale. 
Obowiązują zapisy. Piątek 8 września 
godz. 17:00 odbędzie się wernisaż 
wystawy minerałów i skamielin (we 
współpracy z Polskim Towarzy-
stwem Przyjaciół Nauk o Ziemi, Od-
dział Sudecki). Prezentowane okazy 
– dziedzictwo ziemi – przedstawiają 
krajobraz w innym wymiarze: takim, 
jakim był on miliony lat temu. Dziś 
jest to także historia przemysłu, który 
wydobył skamieliny na powierzchnię, 
umożliwił nam ich odkrywanie. W nie-
dzielę 10 września godz. 11:00-13:00 
oraz w piątek 15 września o godz. 
13:30-14:30 odbędzie się Spacer śla-
dami wałbrzyskiego przemysłu – na 
trasie zwiedzający zobaczą architek-
turę związaną ze słynną wałbrzyską 
porcelaną, wlot do najstarszej na kon-
tynencie europejskim sztolni spławnej 
używanej w górnictwie, a także relik-
ty górnictwa zapisane w urbanistyce 
i architekturze, z kolei wałbrzyszanie 
odkryją na nowo przestrzenie swym 
codziennych wędrówek. Grupa star-
tuje z terenu Starej Kopalni (rezer-
wacja miejsc). W piątek 15 września 
o godz. 10:00-11:30, 11:30-13:00 

Dni Dziedzictwa
odbędą się warsztaty kartograficzno-
-krajobrazowe. Zajęcia dla dwóch 
grup (gimnazjalistów i licealistów), 
w trakcie których młodzi ludzie do-
wiedzą się, jak przemysł wydobyw-
czy kształtował krajobraz w Dolno-
śląskim Zagłębiu Węglowym. Zajęcia 
połączone ze zwiedzanie Starej Ko-
palni (rezerwacja miejsc).

(red)

Catering dietetyczny „Do-
FiLand” powstał z pasji 
do zdrowego trybu życia 
i zdrowego odżywiania. 
Jeśli nie masz czasu na co-
dzienne przygotowywanie 
posiłków, nie musisz jeść 
niezdrowych dań na mie-
ście. Dzięki nam możesz 
odżywiać się zdrowo, racjo-
nalnie i smacznie. 

DoFiLand dostarcza smacz-
ne i zdrowe posiłki dietetycz-
ne wprost pod Twoje drzwi. 

Każdy dzień diety to 5 zbi-
lansowanych posiłków. 

Nad wartością odżywczą 
czuwa Dietetyk Sylwia Kamiń-
ska.

W oparciu o Twoją dietę 
przygotujemy całodniowy ze-
staw posiłków ze świeżych, 
nieprzetworzonych produk-
tów bez użycia konserwan-
tów i wzmacniaczy smaku, 
z użyciem minimalnej ilości 
soli. Nasi kucharze stosują od-
powiednie metody obróbki 
termicznej tak, aby dania były 
niskokaloryczne i nie traciły 
wartości odżywczych. Posiłki 
dostarczane są w plastiko-
wych, szczelnie zgrzanych 
opakowaniach, przystoso-
wanych do odgrzewania 
w kuchence mikrofalowej, co 
zapewnia wygodę i higienę. 
Codziennie wieczorem do 
Waszego domu zapuka kurier 
i z uśmiechem wręczy Wam 
komplet pysznych posiłków na 
następny dzień! 

Zdrowo, smacznie, wygodnie!

Każdy z 5 posiłków jest osobno zapakowany i opisany. Dodatkowo cały 
zestaw zapakowany jest w torbę izotermiczną.

Jeśli chcesz przekonać się, czy catering dietetyczny jest dla Ciebie zamów 
1 dzień próbny w niższej cenie - skontaktuj się z nami, by omówić szczegóły 
dostawy

Stracił panowanie nad swoim po-
jazdem i uderzył w znak drogo-
wy. Policjanci w trakcie kontroli 
wyczuli od mężczyzny woń alko-
holu, dlatego trafił on do policyj-
nego aresztu.

Zdarzenie miało miejsce 30 
sierpnia 2017 roku około godzi-
ny 5:20 w okolicy przejścia dla 

pieszych usytuowanego przy Sta-
rostwie Powiatowym w Wałbrzy-
chu. Policjanci Wydziału Prewencji 
oraz Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Wał-
brzychu po przybyciu na miejsce 
stwierdzili, iż 34-letni kierują-
cy może znajdować się w stanie 
nietrzeźwości. Postanowili więc 
przebadać go na zawartość alko-

Podwójny gaz
holu w wydychanym powietrzu. 
Mężczyzna przyznał, że spożywał 
wódkę jednak odmówił badania 
urządzeniem. W konsekwencji 
funkcjonariusze sprawcę prze-
wieźli do szpitala. Tam została mu 
pobrana krew. Po wykonanych 
czynnościach wałbrzyszanin trafił 
do policyjnego aresztu. 

(red)

DoFiLand Catering Dietetyczny
Dorota Makuch

ul. Skalników 5, 58-379 Czarny Bór
Tel. 537 480 468
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TeraZ DWa PUNkTY
SPrZeDaŻY W WaŁBrZYCHU:
• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie � rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OkNa, DrZWI, rOleTY 

Nie prześpij niższych cen • Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Nie prześpij niższych cen  Promocyjne raty 1%
U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GraTIS

DrZWI
już od 950zł 
z montażem

OkNa
montaż gratis 

Poprawa bezpieczeństwa pie-
szych i kierowców – to główny cel 
montażu sygnalizacji świetlnej 
przy ulicy Solickiej w Szczaw-
nie – Zdroju. Inwestycja została 
właśnie odebrana i uruchomiona, 
w związku z czym z trybu ostrze-
gawczego przeszła do trybu nor-
malnego.

Sygnalizacja działa w cyklu 60-se-
kundowym, jeśli jest duże natężenie 
ruchu oraz 5-sekundowym, jeśli jest 
ono znacznie mniejsze, nie powin-
ny więc wystąpić większe utrud-
nienia na drodze. Radni Rady Miej-
skiej Szczawna-Zdroju na wniosek 
mieszkańców kilkakrotnie wniosko-
wali o montaż sygnalizacji świetlnej 
w ciągu tej drogi. W czerwcu 2015 
r. Leszek Loch, dyrektor DSDiK 
przesłał do burmistrza Szczawna-
-Zdroju informację o programie 
infrastruktury drogowej, w ramach 
którego w sierpniu 2015 r. został 
napisany wniosek do DSDiK o ujęcie 
zadania w planie zadań drogowych. 
Wykonano badania natężenia ruchu, 
z których wynika, że ponad 12 tys. 
pojazdów przejeżdża tą drogą każ-

Światła w Szczawnie – Zdroju

dego dnia. Gmina Szczawno-Zdrój 
jest inwestorem zastępczym, droga 
ta należy do Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei. Badania natężenia ru-
chu wykonywał zarządca drogi, na 

ich bazie został wykonany projekt. 
Koszt inwestycji nie przekroczy 70 
tys. zł, z czego gmina pokryje po-
łowę.

(red)

apelujemy do kierowców, aby nie jeździli na pamięć i zachowali 
szczególną ostrożność w tym miejscu.

Zespół popowo- rockowy „Live 
Act” z Warszawy był gwiazdą 
wieczoru podczas tegorocznych 
Dni Jedliny- Zdroju.

Podczas obchodów nagrody ode-
brali zwycięzcy konkursu na najładniej 
ukwiecone okno lub balkon. Pierw-
sze miejsce w tym konkursie zdobył 
Krzysztof Węgrzynowski zamieszkały 
przy ul. Spacerowej 1, a drugie Bo-

żena Janiszewska zamieszkała przy 
ul. Kłodzkiej 16/1. Dalszą część ob-
chodów wypełniły różnego rodzaju 
atrakcje dla dzieci, animowane gry 
i zabawy, pokazy wielkich baniek 
mydlanych prezentowane przez klau-
nów Klarę i Patryka oraz  pokaz ilu-
zjonisty. Obchody Święta zakończyły 
się koncertem polskich piosenek i za-
bawą przy muzyce.

(red)

fot. (um jedlina- zdrój) Dalszą część obchodów wypełniły różnego 
rodzaju atrakcje dla dzieci

„Współpraca pracodawców, sa-
morządów uczelni wyższych 
remedium na postępujący brak 
specjalistycznej opieki pielęg-
niarskiej?” była tematem prze-
wodnim spotkania, które odbyło 
się w Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej w Wałbrzychu. 

W spotkaniu zainicjowanym przez  
Dolnośląskich Pracodawców wzięli 
udział między innymi przedstawicie-
le pracodawców z branży ochrony 
zdrowia, przedstawiciele szpitali, 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-

łożnych oraz władz miasta. Podczas 
spotkania przedstawiciele podmio-
tów medycznych z naszego regionu 
rozmawiali między innymi o pierw-
szych doświadczeniach związanych 
z nowo otwartym kierunkiem - pie-
lęgniarstwo i poziomie zainteresowa-
nia kierunkiem w roku akademickim 
2017/2018, włączaniu pracodawców 
w proces kształcenia -  organizacji ob-
ligatoryjnych i dodatkowych praktyk/
staży studenckich, potrzebach branży 
medycznej w kontekście realizacji 
długofalowej polityki kadrowej.

(red)

Spotkanie 
z pracodawcami

Święto miasta
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Producent kołder i poduszek poszukuje 

pracowników na stanowisko

• SZWACZ 

• PRACOWNIK PRODUKCYJNY

ul. Towarowa 30
58-100 Świdnica

ul. Leśna 3
58-340 Głuszyca

tel. 74 845 64 46     www.johncotton.eu
e-mail: rekrutacja@jce.eu.com

reklama	 R0703/17

Hotel Javor w Adrspachu (Czechy) 

ZATRUDNI 
kucharza, kelnerki i kelnerów

Ofer�jemy wysokie wy�ag�odzenie, 

pracę w młody� zespole 

i otoczenie pięknych Adrspasko-Teplickich Skał.

Zapewniamy zakwaterowanie i wyży�ienie.

Wyslij swoje CV na adres: recepce@hotel-adrspach.cz

Akademia 
kontrabasowa
Przez 5 dni w Szczawnie-Zdroju 
rozbrzmiewała muzyka klasyczna, 
rozrywkowa, jazzowa i latynoska. 
Było to spotkanie pasjonatów gry 
na kontrabasie i gitarze basowej. 
Program zajęć warsztatowych obej-
mował: kontrabas klasyczny, jazzowy, 
rozrywkowy, kontrabas i gitarę 
basową dla początkujących, zespoły 
kameralne, orkiestrę kontrabasową 
oraz animację muzyczną. Lekcje 
mistrzowskie poprowadzili wybitni 
polscy kontrabasiści i pedagodzy, 
a wśród nich: dr hab. Irena Olkiewicz, 
mgr Grzegorz Frankowski, mgr Kazi-
mierza Cyna przy akompaniamencie 
dr hab. Marka Werpulewskiego 
oraz członkowie Polskiego Stowa-
rzyszenia Kontrabasistów – mgr 
Michał Waliński, mgr Paweł Prucnal, 
Roland Grzegorz Abreu Kryszto-
fiak, Civan F�rat Korkmaz. Każdego 
dnia publiczność mogła wysłuchać 
koncerty o bardzo zróżnicowanym 
charakterze: Pierwszą Letnią Aka-
demię Kontrabasową zainaugurował 
Koncert Zespołu Kontrabasowego 
Bassiona Polacca. Audycję Muzyczną 
zatyt. „Kontrabasowa pprzygoda” 
zadedykowano  najmłodszym melo-
manom, piątkowy wieczór wypełnił 
Koncert Klasyczny, a  sobotni Koncert 
Plenerowy był występem uczestników 
Letniej Akademii Kontrabasowej wraz 
ze swoimi  mistrzami. Była to pre-
zentacja wypracowanych efektów 
zajęć warsztatowych oraz animacja 
muzyczna, skierowana do widzów 
przybyłych do Halli Spacerowej Parku 
Zdrojowego w Szczawnie Zdroju 
(19 kontrabasów). Koncert Jazzowy, 
w mistrzowskim wykonaniu Grzego-
rza Frankowskiego, Rolanda Grzego-
rza Abreu Krysztofiaka i Marka Wer-
pulewskiego usłyszeli widzowie Domu 
Zdrojowego. W Finałowym Koncercie 
wystąpił najmłodszy, 9-letni kontraba-
sista Antek Trześniewski z Krakowa, 
Federico Rodriquez - uczestnik 
warsztatów przybyły z Hiszpanii 
oraz Zespół „The Latino Cuban Jazz” 
z fuzją muzyki jazzowej i latynoskiej. 
Publiczność usłyszała muzyczne 
korzenie Kuby niesione dźwiękami 
kontrabasu, lidera grupy – Grzegorza 
Rolanda Abreu Krysztofiaka. 

(red)

Pożegnanie wakacji
Mieszkańcy Boguszowa-Gorc i okolic 
mieli okazję hucznie pożegnać 
wakacje. Dla dzieci ustawiono dmu-
chaną zjeżdżalnię, z której maluchy 
mogły korzystać do woli i zupełnie 
bezpłatnie, był też basen wypełniony 
mnóstwem kolorowych piłeczek 
oraz basen z rybkami – specjalnie dla 
małych wędkarzy. Było malowanie 
twarzy i kręcenie balonowych zwie-
rzaków. Przygotowano też mnóstwo 
konkurencji sportowo-rekreacyjnych. 
Atrakcje strzeleckie zapewniła grupa 
Enigma, wielbiciele kultury fizycznej 
mogli poćwiczyć z TKKF Nestor. 
O konkurencje z wykorzystaniem 
sprzętu strażackiego i ratowniczego 
zadbali strażacy z OSP Gorce. Pod-
czas zabawy można było także spró-
bować swoich sił w konkurencjach 
przygotowanych przez boguszowski 
OSiR. Wręczono blisko 300 medali 
i tyleż samo upominków. Olbrzymią 
atrakcją okazała się możliwość dokład-
nego „zwiedzenia” radiowozów po-
licyjnych. Ponadto wałbrzyska policja 
przeprowadziła znakowanie rowerów. 
W ramach imprezy ustawiono także 
stoisko charytatywne na rzecz KP 
Górnik Boguszów-Gorce. Zawod-
nicy klubu, który awansował do IV 
Ligi serwowali uczestnikom imprezy 
przepyszne ciasta, oranżadki „z wo-
reczka” oraz grillowane kiełbaski za 
symboliczny wrzut do puszki. Oprawę 
muzyczną imprezy zapewnili: Moises 
Bethencourt.

(red)

Regionalne Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych jako 
realizator projektu edukacyjne-
go „Żywa Biblioteka/Human Li-
brary” w Wałbrzychu poszukuje 
Żywych Książek. Jeżeli uważasz, 
że należysz do grupy, wobec któ-
rej istnieją stereotypy, uprzedze-
nia oraz dyskryminacja a ponadto 
jesteś otwarty na różnorodność 
i lubisz rozmawiać i dzielić się 
swoimi doświadczeniami zgłoś 
się do ,,Żywej Biblioteki”.

Żywa Biblioteka to wyjątkowy 
projekt, który polega na osobistej 
rozmowie z przedstawicielami grup 
spotykających się ze stereotypa-
mi, uprzedzeniami i dyskryminacją. 
W tym jednym dniu to ludzie są Książ-
kami, a Czytelnik może czytać z nich 
jak z otwartej księgi w myśl zasady, 
że nie ocenia się książki po okład-
ce. Zainicjowany w 2000 r. w Danii 
obecnie jest realizowany w ponad 
70 krajach na całym świecie. Głów-
ną ideą projektu jest propagowanie 
wartości takich jak otwartość, róż-
norodność i prawa człowieka. Żywe 
Książki to osoby reprezentujące 
grupy społeczne obarczone stereo-
typami oraz narażone na wyklucze-
nie i dyskryminację, które poprzez 

Poszukiwane ,,Żywe Książki”

fot. (użyczone) Główną ideą projektu jest propagowanie wartości takich 
jak otwartość, różnorodność i prawa człowieka

osobistą rozmowę z Czytelnikiem 
propagują otwartość, szacunek dla 
drugiego człowieka i różnorodność. 
Do tej pory w czterech wałbrzy-
skich edycjach projektu można było 
porozmawiać z następującymi tytu-
łami: Ateista/Ateistka, Biseksualna 

Katoliczka, Były Więzień, Cyganka, 
Feministka, Gej, Hazardzista, Imi-
grantka, Muzułmanin/Muzułmanka, 
Osoba transpłciowa, Osoba która 
wyszła z uzależnienia, Osoba cho-
rująca psychicznie, Osoba niepeł-
nosprawna, Osoba niewidoma, 
Osoba z depresją i zaburzeniami 
lękowymi, Osoba żyjąca z wiru-
sem HIV, Para Lesbijska, Patriotka, 
Protestantka, Psycholog, Syryjczyk, 
Trzeźwy Alkoholik/Trzeźwa Alko-
holiczka, Weganin, Wolontariusz, 
Zaolzianka, Żyd. Dlatego jeże-
li uważasz, że należysz do grupy, 
wobec której istnieją stereotypy, 
uprzedzenia oraz dyskryminacja 
a ponadto jesteś otwarty na różno-
rodność i lubisz rozmawiać i dzielić 
się swoimi doświadczeniami zgłoś 
się do ,,Żywej Biblioteki”. W szcze-
gólności do projektu poszukiwani 
są: osoby ze społeczności muzuł-
mańskiej, osoby ze społeczności 
żydowskiej, osoby ciemnoskóre,  
rodzice osób nieheteroseksualnych, 
osoby pochodzenia azjatyckiego, 
osoby żyjące z wirusem HIV, osoby, 
które wyszły z uzależnień i/lub bez-
domności, mniejszości seksualne, 
osoby z niepełnosprawnościami, 
rodzice dzieci z niepełnosprawnoś-

cią, wegetarian, wegan,  wszelkie 
inne osoby, które uważają, że z po-
wodu przynależności do określonej 
grupy lub ze względu na konkretną 
cechę spotykają się ze stygmatyza-
cją, stereotypizacją, uprzedzeniami 
lub dyskryminacją. Jeżeli chciałbyś/
chciałabyś dołączyć do Księgozbio-
ru i wziąć udział w Żywej Bibliotece 
jako Żywa Książka skontaktuj się te-
lefonicznie 693 145 674 lub meilo-
wo radoslaw.bednarski@rcwip.pl. 
Żywym Książkom spoza Wałbrzy-
cha zwracane są  koszty przejazdu 
komunikacją publiczną oraz zapew-
niany nocleg. Wszystkim zapewnia-
ny jest ciepły posiłek i poczęstunek.  
Żywa Biblioteka w Wałbrzychu od-
będzie się 20 i 21 października 2017 
r. w godz. 10.00 – 18.00. Żywa Bi-
blioteka w Wałbrzychu jest realizo-
wana w ramach projektu „Między-
kulturowe dziedzictwo Wałbrzycha 
fundamentem rozwoju miasta i jego 
mieszkańców” współfinansowanego 
z budżetu Gminy Wałbrzych oraz 
“Dialog międzykulturowy funda-
mentem rozwoju Dolnego Śląska” 
współfinansowanego z budżetu Sa-
morządu Województwa Dolnoślą-
skiego.

(red)

fot. (użyczone) jeżeli uważasz, że należysz do grupy, wobec której istnieją stereotypy, uprzedzenia oraz 
dyskryminacja zgłoś się do ,,Żywej biblioteki”
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wek… a także rysiki do automatycz-
nego ołówka i do cyrkla oraz kubek 
do farb i pędzle na sztuki.

Kupić zwykłe i tanie, 
czy lepsze?

Problem zaczyna się, gdy zależy 
nam na rzeczach lepszych niż najtań-
sze i najzwyklejsze. Różnice w jako-
ści towarów są duże bo np. najtańsze 
kredki, zazwyczaj bardzo blado rysu-
ją i trudno je temperować, po prostu 
kruszą się, wkłady wymazywalne te 
tanie nie pasują do lepszych długo-
pisów i piszą krócej, z kolei tanie 
bloki techniczne są techniczne tylko 
z nazwy, bo sztywność, grubość kar-
tek jest taka jak bloku rysunkowego, 
gumki zwykle często zamiast mazać 
rozmazują.

Takie niby tanie zakupy zawsze 
kończyły się tym samym ...miało być 
tanio a kupić trzeba było dwa lub 
trzy razy. Za każdym razem trzeba 
wystać się w kolejkach, bądź prze-
maszerować dziesiątki metrów po 
sklepie w poszukiwaniu konkretne-
go towaru.

Dlatego zmieniam podejście...
...i cenię, gdy sklep, który ma 

sprawdzone towary i sprzedawcę, 
który potrafi dobrze doradzić. Po-
doba mi się, że proponują wybór: 
podać blok techniczny tani, czy 
sztywny? ...plastelina tania, czy pla-
styczna? ...okładki dobrać i przymie-
rzyć do książki, czy dopasuje pani 

ZAKUPY DO SZKOŁY
wałbrzyski Sklep Papierniczy 
ul.Główna 9 - pod filarami

sama w domu? ...kredki tanie, czy 
miękkie?

Najczęściej potrzebuję porząd-
ne rzeczy, ale nawet, gdy czasem 
wystarczą mi te tańsze, to i wtedy 
doradztwo jest cenne… bo gdy pro-
szę o tani długopis to również mam 
z czego wybrać i co wypróbować: 
grubo i cienko piszący. Świetnie :)

Jak ktoś szuka i zastanawia się 
gdzie kupić patyczki do liczenia, do-
mino logopedyczne, zeszyt w trzy li-
nie, flet, worek na obuwie, tabliczkę 

mnożenia lub inna nietypową rzecz 
to ...zadzwońcie pod nr 668163968 
i zapytajcie tam.

Są rabaty na art. szkolne
Na koniec jeszcze jedna rada, 

dla tych co cenią sobie rabaty 
i promocje. W sklepie można do-
stać rabat 15% z Wałbrzyską Kartą 
Rodzina 3 plus, a kto nie ma karty, 
ale lubi ten sklep i będzie często 
robić zakupy może upomnieć się 
o rabat 7%.

Szkoła blisko, co wybrać, 
co kupić?

Rzecz jasna, że podstawa to: dłu-
gopisy, wkłady, pióro i naboje lub 
atrament, blok rysunkowy i tech-
niczny, pisaki, kredki, ołówki, gum-
ki do mazania, klej, linijka, cyrkiel, 
plastelina, piórnik, zeszyty i okładki. 

Tyle każdy z nas rodziców raczej 
wie. Rzeczy o których nie myśli 
się w pierwszej kolejności, a które 
warto nabyć to: fartuch do prac pla-
stycznych, gdyż pomoże ograniczyć 
pranie ubrań, podkładka na biurko, 
teczka z rączką, segregator, worek 
na obuwie i gumowy uchwyt na ołó-
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Już w najbliższy weekend – 2 
i 3 września na stadionie przy 
ul. Kusocińskiego na Piaskowej 
Górze w Wałbrzychu odbędzie 
się II Dolnośląski Festiwal Ognia. 
Program obejmuje m.in. wiele 
pokazów grupowych, solowych, 
konkurs, zabawy kuglarskie oraz 
grę dla publiczności. 

Dolnośląski Festiwal Ognia po raz 
drugi organizowany jest przez Wał-
brzyski Ośrodek Kultury. Jak mówi 
dyrektor WOK – Jarosław Buzare-
wicz – jest to duże, choć młode wy-
darzenie, jedyne w swoim rodzaju na 
Dolnym Śląsku. W tym roku festiwal 
został dostrzeżony przez miasto 
Wałbrzych i uzyskał dofinansowanie, 
w zeszłym roku finansowany był ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego. 
Dolnośląski Festiwal Ognia to po-
kazy, warsztaty, ale również bardzo 
ciekawa gra paragrafowa – mówi 
Buzarewicz. Do Wałbrzycha zawita 
kilkudziesięciu kuglarzy z całej Pol-

Festiwal Ognia

ski. Oprócz tego, wałbrzyska Grupa 
Tancerzy Ognia Impuls prowadzona 
od 5 lat przez instruktorkę – Kami-
lę Nadolską – zaprezentuje swój 
pokaz. W ubiegłym roku Dolnoślą-
ski Festiwal Ognia został zgłoszony 
w plebiscycie do najciekawszego 
wydarzenia organizowanego na 
Dolnym Śląsku. Uzyskano dokład-
nie 1897 głosów. – Jest to bardzo 
duże osiągnięcie, bo grupa w końcu 
mogła się pokazać i udowodnić, że 
w Wałbrzychu również są kuglarze 
i Dolny Śląsk jest bardzo dobrym 

miejscem na tego typu inicjatywy – 
mówi instruktorka grupy.  W czasie 
trwania festiwalu publiczność będzie 
mogła obserwować rywalizację ok. 
30 uczestników z Wałbrzycha, Dol-
nego Śląska, ale także z całej Polski 
w konkursie fireshow (taniec z og-
niem przy użyciu różnych płonących 
rekwizytów, bardzo widowiskowy 
spektakl ogniowy), solowym i gru-
powym. Do zdobycia jest łączna pula 
nagród w kwocie 3 tysięcy zł dla so-
listy i dla grupy. Jak podkreśla Kamila 
Nadolska – pokaz fireshow jest bar-
dzo bezpieczny zarówno dla środo-
wiska jak i dla publiczności. Oprócz 
samych pokazów ognia – organizato-
rzy przygotowali również grę para-
grafową dla publiczności pn. „Pierw-
sze zlecenie”. W sprawie gry głos 
zabrała Aleksandra Andrzejewska 
– v-ce prezes Stowarzyszenia Fan-
tastyki „Dębowy Leszy”. - Nazwa 
pochodzi od tego, że gra jest opar-

ta na świecie „Wiedźmina”, polega 
na czytaniu opisów i dokonywaniu 
dalszych wyborów, z których każdy 
decyduje o losie bohatera. W trakcie 
gry można będzie zbierać punkty do-
świadczenia i przedmioty, które za-
mieniają się na wartości siły i punkty 
życia  - mówi Andrzejewska. „Pierw-
sze zlecenie” to gra, która z serii gier 
komputerowych zostanie przenie-
siona do realnego świata. Jak mówi 
v-ce prezes Stowarzyszenia – każdy 
będzie mógł się sprawdzić, jak prze-
trwa jako świeżo upieczony Wiedź-
min. Po grze rozpoczną się otwarte 
działania warsztatowe dla publiczno-
ści. Każdy chętny będzie mógł dołą-
czyć do kuglarzy i spróbować swoich 
sił w fachu kuglarskim. Warsztaty 
będą prowadzone przez dolnoślą-
ski duet IRRBLOSS posiadający bar-
dzo duże, 10-letnie doświadczenie 
i obejmować będą m.in.  pracę z cia-
łem w tańcu z ogniem, warsztaty dla 
grup i solistów. Kuglarze będą uczyć 
się ruchu scenicznego, ćwiczyć cho-
reografię, szlifować swój warsztat 
sceniczny. Wszystkie grupy, które 
udadzą się na festiwal będą szkolone 
także w zakresie „ogniowego BHP” 
– czyli w jaki sposób posługiwać się 
sprzętem, jak go gasić (jakiego pa-
liwa używać) i jak zakończyć pokaz 
w sposób bezpieczny. Organizatorzy 
podobnych eventów także dowiedzą 
się, na co zwracać szczególną uwa-
gę w przypadku zapraszania grupy 
ogniowej na wydarzenie. Warsztaty 
odbędą się z przedmiotami zastęp-
czymi – nie będą one odpalane.  
Kamila Nadolska wspomina także 

w ubiegłym roku Dolnośląski festiwal ognia został zgłoszony w plebiscycie do najciekawszego wydarzenia 
organizowanego na Dolnym Śląsku

krótko o historii pokazów z użyciem 
ognia.-  Wywodzi się od plemion 
afrykańskich, gdzie kobiety bardzo 
ciężko pracowały, miały wyrobione 
mięśnie rąk. Zaczęło się od kamienia 
przyczepionego do sznurka, two-
rzona była choreografia, ale zaczęło 
się to bardzo podobać i mężczyźni 
dołożyli do tego ogień, bo chcie-
li być bardziej ekstremalni i działać 
lepiej niż kobiety. Następnie zaczęły 
się kolejne eksperymenty – doszły 
kije, zaś współcześnie nie ma dla nas 
ograniczeń, jesteśmy w stanie zaad-
optować prawie każdy przedmiot 
do płonącego rekwizytu, bo taniec 
z ogniem to nie tylko taniec, choreo-
grafia, ale przede wszystkim teatr, 
zabawa z publicznością, pokaz cyr-
kowy. Jest to bardzo obszerna dzie-
dzina, która współpracuje z teatrem, 
filmem i sesjami fotograficznymi – 
mówi Nadolska. 

(Grzegorz Nielubiak) 

organizatorzy zapraszają wszystkich z rodzinami, wspominają, aby 
wziąć ze sobą koce, karimaty, aby móc usiąść, podkreślają, że będzie to 
wspaniałe widowisko nawet dla dzieci
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PRACA 
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD

 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro) 
tel.: 727 010 114, 74 663 82 93

www.remax-praca.pl  (KRAZ 7765)

r emax

reklama	 R0707/17

nABÓR Do KLAS LiCEUM
• SPoŁECZnE LiCEUM oGÓLnoKSZTAŁCĄCE

• LiCEUM oGÓLnoKSZTAŁCĄCE DLA DoRoSŁYCH
W NASZYM LICEUM SKUTECZNIE UCZYMY DZIECI Z DYSGRAFIĄ, DYSORTOGRAFIĄ I DYSKALKULIĄ

Gwarantujemy
• Naukę w kameralnych klasach • Przyjazną i bezpieczną atmosferę
• Indywidualne podejście do ucznia • Wysoką zdawalność na maturze

nABÓR Do KLASY iV oraz Vii SZKoŁY PoDSTAWoWEJ
Obawiasz się dużej szkoły dla Twojego dziecka? 

Martwisz się, że nie poradzi sobie w nowej szkole?
Nie chcesz, aby zawsze stało z boku, bo inni mówią, że jest nieśmiałe?

Chcesz mieć pewność, że twoje dziecko będzie miało indywidualną opiekę? 
Przyjdź do nas!

Gwarantujemy
• Rozszerzoną naukę dwóch języków
• Naukę przedmiotów artystycznych (taniec, garncarstwo, teatr)
• Indywidualne podejście, małe klasy
• Bezpośredni kontakt ze szkołą/wychowawcą
• Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
• Różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne (basen, taniec, sporty walki)

Zespół Szkół Społecznych nr 1

ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych, 
tel. 74 840 2007, 606 370 956, email: slo@hm.pl

Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu oraz 
Polskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk o Ziemi Oddział Sudecki 
w Wałbrzychu zapraszają na 
otwarcie wystawy „Zauroczeni 
Naturą . 40 lat Oddziału Sude-
ckiego PTPNoZ 1977 – 2017”, 
które odbędzie się 8 września 
2017 r. o godz. 17.00 w Centrum 
Ceramiki unikatowej. 

Na wystawę złożą się dokumen-
ty i materiały ilustracyjne ukazujące 
działalność towarzystwa na prze-
strzeni lat oraz wyselekcjonowane 
dla potrzeb szerokiej publiczności 
minerały, skały i rzadkie skamieniało-
ści pochodzące z prywatnych kolek-
cji jego byłych i obecnych członków: 
wałbrzyszan Kazimierza Kozakiewi-
cza, Leszka Dudzińskiego i Janusza 
Luklińskiego, a także Józefa Kawałko 
(Świdnica), Witolda Bogacza (Kłaj k. 
Krakowa), Jarosława Kosałki (Świd-
nica), Henryka Rutyny (Nowy Koś-
ciół) i Ryszarda Martowicza (Ząbko-
wice Śląskie). Polskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk o Ziemi sięga swymi 
korzeniami czasów jeszcze przed-
wojennych i jest w prostej linii kon-
tynuatorem działalności wcześniej 
powstałych – Towarzystwa Muzeum 
Ziemi i Polskiego Towarzystwa Mi-
łośników Nauk o Ziemi. To ostatnie, 
założone w Wałbrzychu i regionie 
przez Eufrozyna Sagana działało  nie-
zwykle prężnie w latach 1958 – 1972 
gromadząc w jednej organizacji pro-
fesjonalistów i amatorów, dorosłych 
i młodzież, ludzi o różnym stopniu 
wykształcenia i różnych zawodów. 
Wydawało własny „Biuletyn Infor-
macyjny”, organizowało krajowe 
zjazdy, wycieczki, zaopatrzyło oko-

ło 200 szkół w Polsce w kolekcje 
petrograficzno – mineralogiczne. 
W jego strukturach funkcjonowa-
ło także młodzieżowe Koło „Ko-
lumbów”. Wałbrzyszanie zasiadali 
w prezydium PTMNoZ i aktywnie 
uczestniczyli w pracach zarządu. Ta-
kie nazwiska jak Eufrozyn Sagan, Jan 
Kaluch czy Edmund Jońca to dzisiaj 
legendy. Koła PTMNoZ działające 
w Wałbrzychu i w Gorcach zostały 
uznane za najlepiej zorganizowane, 
najaktywniejsze i najpełniej realizu-
jące założenia statutowe Towarzy-
stwa w skali kraju. W 1972 r. zostały 
wcielone do Oddziału Dolnośląskie-
go Polskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk o Ziemi. Oddział Sudecki 
po usamodzielnieniu w 1977 r. jest 
do dzisiaj kontynuatorem tych  tra-
dycji. Wyspecjalizował się w kolek-
cjonerstwie i zbieractwie minera-
łów, a w szczytowym momencie 
liczył 348 członków skupionych w 7 
Kołach terenowych. To w Wałbrzy-
chu w 1978 r. odbyła się pierwsza 
w Polsce giełda minerałów, orga-
nizowano tutaj cykliczne wiosen-
ne sejmiki zbieraczy minerałów, 
w 1981 r. w Wałbrzychu odbywały 
się ogólnopolskie obchody Tygodnia 
Nauk o Ziemi. Każdy z członków 
Oddziału zgromadził unikatowe 
autorskie kolekcje skał, minerałów 
i skamieniałości, niektórzy mieli 
indywidualne wystawy w różnych 
ośrodkach, byli nagradzani, współ-
pracowali i zaopatrywali w zbiory 
instytucje naukowe. Po kryzysie 
transformacyjnym 1989 r. Oddział 
Sudecki PTPNoZ zaczął przeży-
wać poważne trudności związane 
ze zmianami mentalnościowymi, 
indywidualizmem i komercjalizacją 
kolekcjonerstwa jak i ogólnym zani-

Zauroczeni naturą

kiem pasji i idei społecznych. Ubyło 
członków, niemniej dwa razy w roku 
– wiosną i jesienią  – organizowane 
są giełdy. Leszek Dudziński aktualnie 
udostępnia skamieniałości fauny kar-
bońskiej naukowcom z Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. 

(red)

Szanty w górach? Tak, to moż-
liwe. udowodnili to w weekend 
Magda i Witek Drąg z Sowiej 
Grapy w Rzeczce. 

Na scenie wystąpiły  cztery ze-
społy: Najlepszy TIM, Grupa Du-
żego Ryzyka, Banana Boat  oraz 
Dominika Żukowska i Andrzej Ko-
rycki. Gościem specjalnym imprezy 
był Arkadiusz Pawełek – podróż-
nik, dziennikarz, człowiek, który 
samotnie opłynął ocean pontonem. 
- Od pomysłu do realizacji pionier-
skiego koncertu łączącego góry 
z morzem minęło blisko jedenaście 
miesięcy przygotować, starań, nauki 
i organizacji. Plenerową Imprezę pt. 
„Rzeczką Szanty Płyną”  uważamy 
za wspaniałe doświadczenie na na-
szej drodze  sowiogórskich zmagań, 
zwłaszcza dzięki rewelacyjnej grupie 
słuchaczy, którzy stworzyli unikato-
wy klimat i doskonale znali wszystkie 
morskie opowieści  - mówi zadowo-
leni Magda i Witek Drąg chwilę po 
zakończeniu. Trudno się dziwić ich 

Wymarzony debiut

Dominika żukowska i andrzej Korycji swoim występem przy zachodzie 
słońca u podnóża wielkiej Sowy, przenieśli gości w świat morskich ballad 
i żeglarskich opowieści.

radości. Goście i zaproszone gwiaz-
dy stworzyły niesamowitą atmosfe-
rę. Zespół szantowy Najlepszy TIM 
wyszedł na scenę nawet przy awarii 
sieci energetycznej. Grupa Dużego 
Ryzyka zainaugurowała tańce wśród 

publiczności i rozgoniła chmury. 
Zespół Banana Boat porwał tłum, 
a Dominika Żukowska oraz Andrzej 
Korycki swoimi balladami postawili 
przysłowiową „kropkę nad i”. 

(red)

Closer – wystawa fotografii
Zapraszamy również na wernisaż wystawy fotografii wielko-

formatowej „Closer” Tomasza Gudzowatego, polskiego fotografa 
dokumentalnego, portretowego i plastycznego. Jest także wielo-
krotnym laureatem lub finalistą prestiżowych konkursów. Otwar-
cie już 4 września o godz. 18:00 w budynku Galerii Starej Kopalni. 
Wystawę można oglądać codziennie do 15 października w godz. 
10:00-18:00. 

(red)

Najazd Średniowiecza na Grodno
Gmina Walim, Centrum Kultury i Turystyki w Wa-
limiu oraz Bractwo Zamku Grodno zapraszają na 
kolejną odsłonę Najazdu Średniowiecza na Zamek 
Grodno w dniach 2 i 3 września 2017 r.

To wydarzenie, podczas którego zamkowe mury 
zmieniają się w tętniącą życiem osadę, co pozwoli 

wszystkim przybyłym do Zamku Grodno przenieść się 
w odległe czasy średniowiecza, poczuć klimat i czar tam-
tego okresu. W programie dwudniowej imprezy szereg 
atrakcji: pokazy tańców dawnych, inscenizacje historycz-
ne, strzelanie z łuku, zabawy średniowieczne, atrakcje 
dla dzieci. 

(red)

Program

Sobota, 2.09.2017 r.:
11:00 – Uroczyste rozpoczęcie Najazdu Średniowiecza, 
przedstawienie gości
11:30 – Katostwo Nyskie – ogłoszenia Inkwizytorium
12:00 – Rozpoczęcie turnieju bojowego lekkozbrojnych
13:30 – Rozpoczęcie turnieju bojowego ciężkozbrojnych
15:00 – Herektyków karanie – Katostwo Nyskie
15:30 – Rozpoczęcie turnieju łuczniczego i turnieju na 
miecz jednoręczny
16:00 – Koncert zespołu Ęzibaba
17:30 – Bitwa

Niedziela, 3.09.2017 r.:
10:30 – Otwarcie drugiego dnia Najazdu Średniowiecza
11:00 – Finały turnieju Łuczniczego
11:30 – Finał turnieju bojowego lekkozbrojnych
12:00 – Finał turnieju bojowego ciężkozbrojnych
13:00 – Uroczyste wręczenie nagród za konkurencje
13:30 – Koncert zespołu Dziwoludy
14:30 – Bitwa
15:00 – Uroczyste zakończenie Najazdu
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Na Zamku Królewskim 
w Warszawie odbyła się 
gala wręczenia nagród 
w Ogólnopolskim Konkur-
sie "Modernizacja Roku". 
Świdnicka inwestycja, 
czyli  „Zagospodarowanie 
skweru na pl. 1000-le-
cia Państwa Polskiego” 
zdobyła I miejsce w ogól-
nopolskim głosowaniu in-
ternetowym na najpopu-
larniejsze modernizacje 
w Polsce w kategorii „Te-
reny zieleni”. 

Wszystko dzięki miesz-
kańcom i przyjaciołom Świd-
nicy, którzy przez kilka tygo-
dni systematycznie oddawali 
głosy. Miasto uhonorowane 
zostało również nagrodą spe-
cjalną dla inwestora, którą 
przyznał ogólnopolski dzien-
nik „Rzeczpospolita”.  - Nie 

W najbliższy poniedziałek, 4 
września w szkołach podstawo-
wych zabrzmi pierwszy dzwonek 
i rozpocznie się nowy rok szkol-
ny. W czasie wakacji w świdni-
ckich placówkach edukacyjnych 
trwały wzmożone prace remon-
towe, których koszt wyniósł po-
nad 6 mln 800 tys. złotych. 

Na prace remontowe związane 
z dostosowaniem pomieszczeń dla 
dzieci w odpowiednim wieku, na 
zakup wyposażenia i pomocy dydak-
tycznych wydatkowano ponad 321 
tys. zł  Z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej miasto otrzymało na ten cel 
kwotę 77 tys. zł. Reforma systemu 
oświaty spowodowała także zmia-
ny organizacyjne i zmiany planów 
nauczania, czego konsekwencją jest 
rozwiązanie umowy o pracę z 3 na-
uczycielami. Na emeryturę przeszło 
11 nauczycieli, w tym 2 na świadcze-
nia kompensacyjne. - Niestety wiem, 
że część z tych osób miało ochotę 
jeszcze pracować. Są to doświadcze-
ni nauczyciele, bardzo oddani szkole, 
jednak ze względu na powiększającą 
się niepewność, utratę bezpieczeń-
stwa pracy w zawodzie nauczyciela, 
skorzystali z możliwości przejścia na 
świadczenie kompensacyjne czy też 
emeryturę. Bardzo tego żałuję, bo 
wraz z odejściem tych osób stracili-
śmy doświadczoną, oddaną dzieciom 
kadrę, ale nie mieliśmy na te decyzje 
żadnego wpływu – mówi prezydent, 
Beata Moskal-Słaniewka. 

W trakcie wakacji prace remon-
towe i konserwacyjne realizowane 
były w szkołach podstawowych nr 
1, nr 315 i nr 8. Ponadto w Szko-
le Podstawowej nr 6 wymieniono 
część instalacji wodnej i naczynia 
przeponowego, a w SP nr 8 zain-
stalowano nowe lampy oświetle-
niowe w pomieszczeniach budynku. 
Uczniowie dotychczasowego Gim-
nazjum nr 3, a po przerwie waka-
cyjnej Szkoły Podstawowej nr 105, 
zyskali nowe boisko trawiaste przed 
budynkiem. W obiekcie Młodzieżo-
wego Domu Kultury przy ul. Na-
uczycielskiej 2 naprawione zostało 
poszycie dachowe oraz instalacja 

Ogród z tytułem 

Świdnicka inwestycja  „zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia Państwa 
Polskiego” zdobyła i miejsce.

mogło być inaczej – Ogród Różany 
to przestrzeń pięknie zagospodaro-
wana, którą odtworzyliśmy wzorując 
się na wizerunku z lat 30-tych ubie-
głego wieku. Przeobraziliśmy zanie-
dbany, zniszczony skwer w miejsce 
odpoczynku i rekreacji, z niezwykłą 
dbałością podchodząc do estety-
ki i zieleni  –mówi prezydent, Be-
ata Moskal-Słaniewska.  Konkurs 
„Modernizacja Roku” to okazja do 
promocji najciekawszych dokonań 
polskich inwestorów, projektantów 
i wykonawców w zakresie moder-
nizacji, rewitalizacji, remontów czy 
renowacji i przeobrażania obiektów 
i przestrzeni. Liczba nadsyłanych 
zgłoszeń z całego kraju świadczy 
o randze konkursu. W tym roku 
spośród 400 zgłoszeń, jedynie tylko 
około 80 zostało zakwalifikowanych 
do finału.  Nagrody w konkursie zo-
stały przyznane w 13 kategoriach. 
Jury nagrodziło najlepszą moderni-
zację w każdej z nich, a internauci, 
poprzez głosowanie, wybrali na-
grodę publiczności. Dziękujemy za 
wszystkie głosy oddane na świdnicką 
modernizację –„Zagospodarowanie 
skweru na pl. 1000-lecia Państwa 
Polskiego”.  

(red)

Pierwszy dzwonek w świdnickich 
szkołach

elektryczna. Największe jednak 
zmiany, jakie dostrzegą uczniowie 
po wakacjach, dotyczą Szkoły Pod-
stawowej nr 4, gdzie trwają jeszcze 
prace związane z termomoderniza-
cją budynku głównego. Wymieniona 
została instalacja grzewcza, wodno 
- kanalizacyjna, oświetlenie i stolar-
ka drzwiowa. - Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej nr 4 to jedno 
z największych zadań inwestycyjnych 
w Świdnicy w tym roku. To ostatnia 
szkoła w mieście, która przechodzi 
gruntowną modernizację. Od 30 lat, 
poza drobnymi naprawami i wymia-
ną okien, nie był przeprowadzany 
tam gruntowny remont – mówi za-
stępca prezydenta, Marek Suwalski. 
Ocieplane są ściany i dach budynku. 
Do wykonania pozostała także m.in.: 
budowa podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych, remont schodów wej-
ściowych, stolarka aluminiowa drzwi 
wejściowych zewnętrznych, wyma-
lowanie korytarzy i montaż węzła 
cieplnego centralnego ogrzewania. 
Zgodnie z umową prace zakończą 
się do 30 listopada br. - Na terenie 
szkoły dzieci otoczone zostaną opie-
ką nauczycieli, bezpiecznie będą 
mogły się uczyć. Na czas remontu 
klasy drugie i trzecie przeniesione 
zostaną do budynku MDK „Bar-
tek”, który połączony jest ze szkołą. 
A po zakończeniu termomoderni-
zacji uczniowie cieszyć się będą no-

wymi pomieszczeniami i lepszymi 
warunkami pracy – dodaje dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 4, Beata La-
skowska. 

(red)

w czasie wakacji w świdnickich placówkach edukacyjnych trwały 
wzmożone prace remontowe, których koszt wyniósł ponad 6 mln 800 tys. 
złotych. 

Organizatorem jest
Tygodnik 30 minut

WYGRAJ 
SZKOLNĄ WYPRAWKĘ

Tygodnik 30 minut oraz �rma Cersanit organizują konkurs plastyczny dla dzieci w wieku do 13 lat.
Wykonaj pracę plastyczną w dowolnej technice zawierającą logo tygodnika 30 minut oraz logo �rmy Cersanit

Na zwycięzców czeka 6 wyprawek szkolnych, nagrodzone zostaną najciekawsze prace.
Prace należy dostarczyć do redakcji na adres ul. Ludowa 1c/111 Wałbrzych lub wysłać zdjęcie pracy na e-mail: 

sekretariat@30minut.pl podając swoje imię, nazwisko, wiek oraz numer kontaktowy. Termin składania prac 
do środy 06.09.2017r do godz. 15:00.

Listę zwycięzców opublikujemy w najbliższym wydaniu Tygodnika 30 minut tj. 08.09.2017
Z laureatami skontaktujemy się telefonicznie. Życzymy udanej zabawy!

Sponsorem nagród jest 
Cersanit III S.A. Wałbrzych
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NOWE MIESZKANIA • CENY DO NEGOCJACJI

• Atrakcyjna 
lokalizacja

• Przestrzenne 
i widne 
mieszkania

• Piękna 
architektura

• Garaże, 
parking

Mieszkania dwupokojowe już od 3200 zł/m2

Osiedle Słoneczne przy ul. Odlewniczej
WAŻNE: OSTATNIE MIESZKANIA DWUPOKOJOWE W OFERCIE
Więcej informacji: 74 631 70 11, 605 553 233

ZADZWOŃ I KUP

WYPRZEDAŻ • OKAZJA !

misowali z Wrocławskim zespołem 
3:3 (Trzop x 2, Krynicki x 1).  Feno-
menalnym strzałem z rzutu wolnego 
popisał się Michał Krynicki. Do suk-
cesów również swoją cegiełkę doło-
żyli zawodnicy Akademii Piłkarskiej 
Górnik Wałbrzych, którzy w skła-
dzie Tymon Słonina, Jan Henciński, 
Franek Jopek, Igor Kardela, Mateusz 

Traczykowski, Oskar Łukaszewski 
zajeli 1 miejsce miejsce w turnie-
ju  im. Mieczysława Bieniusiewicza, 
który odbył się w Jaworze. Należy 
również wspomnieć, że tytuł króla 
strzelców zawodów zdobył zawod-
nik Górnika Wałbrzych - Tymon 
Słonina z wynikiem 9 bramek. 

(red)

Klub MKS Basket Szczawno-
-Zdrój zaprasza dzieci z powia-
tu wałbrzyskiego z roczników 
2004-2008 do udziału w projek-
cie Zjednoczy Nas Koszykówka. 
Pierwsze zajęcia rozpoczną się 
w czwartek 07 września o go-
dzinie 16:30 na hali sportowej 
mieszczącej się przy ulicy Sło-
necznej 1a w Szczawnie-Zdroju.

Celem projektu jest promowa-
nie zdrowego trybu życia, integracja 
dzieci oraz popularyzacja sportu, 
a przede wszystkim koszykówki 
wśród dzieci z całego powiatu wał-
brzyskiego, a także możliwość odby-
cia treningów pod okiem wyszkolo-
nej i profesjonalnej kadry trenerskiej. 
Projekt ma na celu zapoznanie dzieci 
z podstawami gry w koszykówkę, co 

w przyszłości pozwoli im na uprawia-
nie i dalsze promowanie tej dyscy-
pliny sportu wśród swoich kolegów 
i koleżanek. Przez blisko 60h zajęć 
nauczą się podstaw gry w koszyków-
kę, a przy okazji spędzą miło czas 
wśród swoich rówieśników. Benefi-
cjentami projektu będą dzieci z całego 
powiatu wałbrzyskiego z roczników 
2004-2008, chcące aktywnie spędzić 
czas i zapoznać się z podstawami gry 
w koszykówkę. Przede wszystkim 
zależy nam na dotarciu do dzieci z te-
renów wiejskich, które na co dzień, 
nie mają możliwości uczestniczenia 
w treningach koszykówki pod okiem 
wyszkolonej kadry trenerskiej. Każdy 
uczestnik projektu może liczyć na ko-
szulkę i dyplom, ale przede wszyst-
kim na dobrą zabawę.

(red)

Zjednoczy 
nas koszykówka

Młodzież w akcji

Przypominamy o trwającym naborze do akademii Piłkarskiej Górnika 
wałbrzych. zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godz. 16:00 
na boiskach caw aqua-zdroj ul. ratuszowa 6. 

Rozpoczął się gorący okres w ka-
lendarzu rozgrywek piłki nożnej. 
Mimo przegranej pierwszego 
zespołu na wyjeździe z drużyną 
Sokół Marcinkowice (0:1) był to 
dobry tydzień dla Klubu Piłkar-
skiego Górnik Wałbrzych. 

Rezerwy Biało-Niebieskich 
w drugiej kolejce rozgrywek klasy 
B pewnie pokonały drużynę Grom 
Panków z wynikiem 5:0 (44' Dec, 
65' Rojek, 70' Bogacz, 74' Ziobro, 
86' Młodziński), co daje im obec-
nie pozycje lidera w tabeli z impo-
nującą statystyką bramkową 8:0. 
Drużyna Juniora Starszego Górni-
ka Wałbrzych wygrała z zespołem 
Polonia Ząbkowice aż 8:1. Dużą 
skutecznością w polu bramkowym 
popisali się zawodnicy: Wiśniewski 
(strzelec trzech goli), Krawczyk 
(strzelec dwóch goli) oraz Ręka-
wek, Zaremba i Biskup (strzelając 
po jednej bramce). W tym tygodniu 
również miejsce miała inauguracja 
Dolnośląskiej Ligii Juniora Młod-
szego. W pierwszej kolejce Górnik 
Wałbrzych trafił na bardzo trudne-
go przeciwnika jakim okazała się 
drużyna Parasol Wrocław. Mimo to 
Biało-Niebiescy pokazali klasę i zre-
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Koszykarskie 
przetarcie
Pod wodzą Marcina Radomskiego 
koszykarze Górnika Trans.eu roz-
poczęli przygotowania do kolejnego 
sezonu występów na II-ligowym 
froncie. Biało-niebiescy mają za 
sobą weekendowy start w Turnieju 
o Puchar Burmistrza Otmuchowa, 
w którym po wysokiej porażce na 
inaugurację zawodów z gospoda-
rzami 53:83, w kolejnym spotkaniu 
sprawili miłą niespodziankę pokonując 
Sudety Jelenia Góra 78:45. W efekcie 
wałbrzyszanie zajęli 3. miejsce, tuż za 
AZS-em Politechniką Opolską oraz 
zwycięzcami imprezy – MKS-em 
Otmuchów. Warto przy tym zwrócić 
uwagę na mocno przebudowany skład 
Górnika, w którym w porównaniu do 
minionych rozgrywek zabrakło mię-
dzy innymi Piotra Niedźwiedzkiego, 
Rafała Niesobskiego, Pawła Bochen-
kiewicza czy Michała Kozaka. 

Turniej o Puchar Burmistrza Otmuchowa
Wyniki Górnika Trans.eu Wałbrzych:
MKS Otmuchów - Górnik Trans.eu Wałbrzych 83:53  
Górnik: Krzywdziński 13, Wróbel 13, Glapiński 12 
Szymański 5, Makarczuk 3, Kłyż 2, Jeziorowski 
2, Tyszka 2, Durski 1, Ratajczak 0, Kaczuga 0, 
Podejko 0
Górnik Trans.eu Wałbrzych 
- Sudety Jelenia Góra 78:45 
Górnik: Glapiński 16, Wróbel 14, Krzywdziński 
10, Ratajczak 10, Tyszka 7, Durski 6, Frankiewicz 
4, Podejko 3, Kłyż 2, Makarczuk 2, Jeziorowski 2, 
Szymański 2, Kaczuga 0. Trener: Marcin Radomski 
Klasyfikacja końcowa
1. MKS Otmuchów
2. AZS Politechnika Opolska
3. Górnik Trans.eu Wałbrzych 
4. Sudety Jelenia Góra 

Zjednoczeni 
koszykówką
Pozostajemy w temacie koszykówki, 
choć w nieco innym, bo najmłodszym 
wydaniu. Klub MKS Basket Szczawno-
-Zdrój zaprasza dzieci w Powiatu 
Wałbrzyskiego roczników 2004-2008 
do udziału w projekcie „Zjednoczny 
Nas Koszykówka” realizowanym 
w ramach Budżetu Partycypacyjnego 
Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017. 
Pierwsze zajęcia zaplanowano na 
czwartek 7 września o godzinie 16.30 
w hali sportowej przy ulicy Słonecznej 
1a w Szczawnie-Zdroju. Jak poinfor-
mował Paweł Danielak, przedstawiciel 
klubu z uzdrowiska, celem projektu 
jest promowanie zdrowego trybu 
życia, integracja dzieci oraz popu-
laryzacja sportu, przede wszystkim 
koszykówki wśród dzieci naszego 
powiatu, a także możliwość odbycia 
treningów pod okiem wyszkolonej 
i profesjonalnej kadry trenerskiej. - 
Projekt ma na celu zapoznanie dzieci 
z podstawami gry w koszykówkę, co 
w przyszłości umożliwi im uprawianie 
i dalsze promowanie tej dyscypliny 
sportu wśród kolegów i koleżanek. 
Przez niemal 60 godzin zajęć nauczą 
się podstaw gry w koszykówkę, a przy 
okazji spędzą miło czas wśród swoim 
rówieśników -, powiedział Danie-
lak. Jak dodał, każdy z uczestników 
może liczyć na koszulkę oraz dyplom 
potwierdzający udział w zajęciach, 
a przede wszystkim dobrą zabawę. 

Wakacyjne ostatki
Wakacje dobiegają końca, a wraz 
z nimi cykl zgrupowań sporto-
wych zespołów, które korzystają 
z gościnności Centrum Aktywnego 
Wypoczynku Aqua-Zdrój. Obecnie 
trwa obóz dziecięcej drużyny Roz-
woju Katowice, a także zgrupowanie 
reprezentacji Polski w koszykówce na 
wózkach mężczyzn U-22. W środę 
do biało-czerwonych dołączyła kadra 
Niemiec, z którą Polacy rozegrają 
spotkania kontrolne.

Bartłomiej Nowak

Nieoczekiwany przebieg miał 
niedawny pojedynek Ekstraligi 
pomiędzy AZS-em PWSZ Wał-
brzych a beniaminkiem z Rado-
mia. Jeszcze w 90 minucie nasze 
panie prowadziły 4:1, aby zakoń-
czyć wygraną 4:3. Już w najbliż-
szą niedzielę akademiczki czeka 
prawdziwe wyzwanie, bo wyjaz-
dowy mecz z Mistrzem Polski – 
Medykiem Konin. 

Spotkanie IV kolejki stało pod zna-
kiem widocznej przewagi gospodyń, 
której efektem było dwubramko-
we prowadzenie wałbrzyszanek do 
przerwy. Wynik rywalizacji ze Spor-
tową Czwórką Radom w 18 minucie 
otworzyła Martyna Zanko, a 120 se-
kund później na listę strzelców wpi-
sała się Klaudia Miłek. Ta sam zawod-
niczka trafiła do siatki w 60 minucie, 
kiedy to skutecznie wykonała rzut 
wolny. Chwilę później miejscowe 
popełniły pierwszy błąd, który skut-
kował kontaktowym golem benia-
minka. Jessica Pluta nieprzepisowo 
powstrzymała jedną z przyjezdnych 
i sędzia po raz pierwszy odgwizdała 
rzut karny, który na bramkę zamieni-
ła Aleksandra Zielińska. Radomianki 
ruszyły do bardziej zdecydowanych 
ataków, ale efektem ich pospolitego 
ruszenia było czwarte trafienie aka-
demiczek. W 85 minucie do siatki 
celnie przymierzyła Oliwia Rapacka. 
Wydawało się, iż jest po meczu, ale 
nie doceniliśmy ambitnych rywalek, 
które w 90 minucie za sprawą kolej-
nej „jedenastki” zmniejszyły stratę 
do dwóch goli, a już w doliczonym 
czasie spotkania po raz trzeci zna-
lazły sposób na defensywę i bram-
karkę AZS-u PWSZ. Na szczęście to 

To nie była udana kolejka dla 
lokalnych przedstawicieli IV ligi. 
Górnik Wałbrzych przegrał na 
wyjeździe z liderem swojej grupy 
– Sokołem Marcinkowice, a bo-
guszowianie nie dali u siebie rady 
rywalowi z Wąsosza. 

Tydzień po zwycięstwie z So-
kołem Wielka Lipa biało-niebiescy 
trafili na kolejnego Sokoła, tym 
razem z Marcinkowic, który 
z kompletem punktów prowadził 

w grupie wschodniej IV ligi. Pod-
opieczni Macieja Jaworskiego mieli 
ogromną ochotę zepsuć dobry hu-
mor lidera, jednak na planach się 
skończyło. Choć nasi prowadzili 
wyrównaną walkę z ekipą z Mar-
cinkowic, to jednak nie wzbogacili 
swego dorobku przegrywając 0:1. 
Jedynego gola tuż przed przerwą 
zdobył Rafał Rybiński, który celnie 
wykończył akcję gospodarzy prawą 
stroną. Najlepszą okazję do wy-
równania przyjezdni wypracowali 

w 64 minucie, kiedy to oko w oko 
z bramkarzem Sokoła znalazł się 
Damian Migalski, ale „Nuno” prze-
grał pojedynek z Tomaszem Ru-
dolfem. W rezultacie porażki nasi 
spadli na 7. miejsce w tabeli tracąc 
już 5 punktów do niepokonanej 
ekipy z Marcinkowic. 

W kolejnym spotkaniu Górnicy 
podejmą Piasta Żerniki, który ma 
identyczny dorobek punktowy jak 
wałbrzyszanie. Do meczu dojdzie 
jutro o godzinie 17 na Ratuszowej. 

mimo dobrej postawy Damian jaroszewski nie uchronił Górników przed porażką w marcinkowicach

Górnicy w odwrocie
Sokół Marcinkowice – Górnik Wałbrzych 1:0 (1:0)
Bramka: 1:0 Rafał Rybiński (42)
Górnik: Damian Jaroszewski, Dariusz Michalak, Mar-
cin Smoczyk, Kacper Niemczyk (50 Marcin Gawlik), 
Mateusz Krzymiński (76 Szymon Rodziewicz), Mateusz 
Sobiesierski, Jan Rytko, Damian Chajewski, Kamil 
Młodziński (46 Damian Bogacz), Artur Słapek, Damian 
Migalski. Trener: Maciej Jaworski

W równie nieciekawych nastro-
jach boisko opuszczali piłkarze be-
niaminka z Boguszowa-Gorc, którzy 
grając przed własną publicznością 
musieli uznać wyraźną wyższość 
Orli Wąsosz. Katem podopiecznych 
Mariana Bacha, który zastąpił nie-
obecnego w tym dniu Rafała Siczka, 
okazał się Krzysztof Kendzia, autor 
dwóch pierwszych bramek gości. 
Druga porażka z rzędu sprawiła, iż 
po trzech kolejkach boguszowianie 
plasują się na 11. miejscu w tabeli 
grupy zachodniej. 

Górnik Boguszów-Gorce - Orla Wąsosz 0:3 (0:1)
Bramki: 0:1 Krzysztof Kendzia (23), 0:2 Krzysztof 
Kendzia (77), 0:3 Konrad Węglarz (88)
Górnik: Marcin Jaskółowski, Mariusz Błaszczak (58 
Jarosław Maliszewski), Dawid Marut, Jarosław Pryk, 
Wojciech Klimek (46 Wojciech Choiński), Przemysław 
Klimek (87 Łukasz Podgórski), Ryszard Bejnarowicz, 
Adrian Maliszewski, Kornel Duś, Dominik Woźniak (83 
Damian Lic), Konrad Zwolenik. Trener: Marian Bach 
(pod nieobecność Rafała Siczka)

Najbliższe mecze
Sobota – 2 września, godz. 17:
Górnik Wałbrzych – Piast Żerniki (Wrocław)
Nysa Zgorzelec – Górnik Boguszów-Gorce

Bartłomiej Nowak

Czas wyleczyć Medyka
wałbrzyszanki wyjeżdżają na mecz 
dzień wcześniej. - Wszyscy mówią, 
że Medyk jest nieco słabszy aniże-
li w ubiegłym roku, ale to przecież 
Mistrz Polski, który właśnie awan-
sował do Ligi Mistrzów. Mimo to 
liczę, że uda nam się poprawić nasz 
bilans punktowy. Byłoby fantastycz-
nie, gdyby udało się zwyciężyć, ale 
remis też będzie dla nas dobrym 
rozstrzygnięciem -, przyznał Kamil 
Jasiński, trener AZS-u PWSZ. Jak 
dodał szkoleniowiec aktualnego li-
dera Ekstraligi, do zespołu na pew-
no dołączy Małgorzata Mesjasz i naj-
prawdopodobniej również Jolanta 
Siwińska, które w ostatnim czasie 
leczyły kontuzje. 

Bartłomiej Nowak 

AZS PWSZ Wałbrzych 
– Sportowa Czwórka Radom 4:3 (2:0)
Bramki: 1:0 Martyna Zańko (18), 2:0 Klaudia Miłek 
(20), 3:0 Klaudia Miłek (60), 3:1 Aleksandra Zielińska 
(65 – rz.k.), 4:1 Oliwia Rapacka (85), 4:2 Aleksandra 
Szydło (90 - rz.k.), 4:3 Natalia Stasikowska (90+3)
AZS PWSZ: Dąbek, Gradecka, Aszkiełowicz, Kędzier-
ska, Szewczuk (62 Pluta), Dereń (62 Kowalczyk), 
Rędzia, Ratajczak, Głąb, Miłek (62 Rapacka), Zańko 
(71 Klepatska). Trener: Kamil Jasiński

Tabela Ekstraligi
1. AZS PWSZ Wałbrzych 4 10 18:5
2. Górnik Łeczna 4 10 15:3
3. Medyk Konin 3 9 15:0
4. UKS SMS Łódź 4 8 16:3
5. Czarni Sosnowiec 4 8 7:3
6. AZS UJ kraków 4 6 4:8
7. Sportowa „4” Radom 4 4 6:9
8. AZS Wrocław 3 4 10:4
9. Mitech Żywiec 4 4 4:10
10. Unifreeze Górzno 4 1 0:24
11. Olimpia Szczecin 4 0 4:17
12. AZS PSW B. Podlaska 4 0 1:14

było wszystko w wykonaniu „Luksia-
rek”, które mimo ambitnej postawy 
przegrały na Ratuszowej 3:4. 

Spotkanie z zespołem z Radomia 
przeszło do historii. Obecnie liczy 
się jedynie najbliższa, a zarazem 

niezwykle dla nas istotna wyjaz-
dowa potyczka z Medykiem Ko-
nin. O tym, jak ważne jest to dla 
akademiczek spotkanie, najlepiej 
świadczy fakt, iż po raz pierwszy 
w historii wzajemnej rywalizacji 

Spotkanie z zespołem z radomia przeszło do historii. obecnie liczy 
się jedynie najbliższa, a zarazem niezwykle dla nas istotna wyjazdowa 
potyczka z medykiem Konin
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 
pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TAnio! 

Tel. 74 843 22 84,

 605 430 006

DIETETYK KLINICZNY

AGNIESZKA KĘCEL
DIETY odchudzające

DIETY w chorobach

DIETY dla dzieci

Tel.506 460 576
www.dietetetykkliniczny-walbrzych.com

KREDYTY
• oferta wielu banków

• konsolidacje do 200 tys. zł 
bez zabezpieczeń 

i poręczycieli
• specjalna oferta 

dla emerytów, rencistów 
i rolników

• dla firm na oświadczenie
• pożyczki pozabankowe tylko 

sprawdzonych firm
• również dla osób 

obciążonych komorniczo
• wysoka przyznawalność
• chwilówki także dla osób 

bez dochodu
 ul. Broniewskiego 69 

(w mrówkowcu), tel. 74 663 80 30
ul. 1 Maja 4 (50 m od Rynku), 

tel. 74 666 88 99 

ogłoszenie	własne

Restauracja TAWERNA 
zaprasza 

na codziennie inny zestaw 
obiadowy w cenie 12 zł 

(do wyboru 3 zupy i 3 drugie dania)

Organizujemy: chrzciny, komunie, stypy, 

oraz inne imprezy okolicznościowe 

Tel. 782415380 Wałbrzych 

ul. Broniewskiego 65 D

 (obok marketu B1 dawny Real)

DREWno 

oPAŁoWE, 

KoMinKoWE, 

iGLASTE,

LiŚCiASTE. 
Tel. 502-686-045 

z dowozem do klienta

 I wiesz wszystko...
Od 2002 roku wzmacniamy markę naszych klientów

reklama@30minut.pl

reklama 
797 982 003

ELEKTRYK
Instalacje elektryczne, awarie!!!

-prowadzenie nowych instalacji elektrycznych
-remont i modernizacja istniejącej instalacji 

elektrycznej
-montaż lamp, gniazd, wyłączników 
-wymiana wyłączników, gniazdek, 

bezpieczników, skrzynek bezpiecznikowych
-montaż instalacji LAN i TV-SAT,

-podłączanie płyt indukcyjnych, ceramicznych 
i wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego

  Tel. 795 445 732

uSłuGI

(5) SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA I INNE 
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981

(5) PRANIE TAPICERKI MEB-
LOWEJ „Miotełka Wałbrzych”, 
sprzątanie mieszkań, tel. 795 673 
485
(5) REMONTY KOMPLEKSO-
WO, TEL. 668 60 55 55 

(11) HYDRAULIK – TEL 506 754 
379

(5) Projekty budowlane tel. 668 
60 55 55

(13) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, 
ZAMóWIENIA INDYWIDUALNE 
-TANIO! WWW.MEBLE-IBG.
WEEBLY.COM TEL. 607 218 533

(5) Remonty dachów, rynien, 
usuwanie przecieków itp. Tel. 
732 849 111

(17) Montaż i ustawianie anten sateli-
tarnych oraz DVBT. Szybko, solidnie 
TANIO. Tel. 606 937 229

(5) HYDRAuLIKA 668 60 55 55

(5) ELEKTRYK 888 322 334

(5) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW 
CYFROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-
38-43

(9) Naprawa, sprzedaż maszyn do 
szycia, domowe i przemysłowe. 
Sklep, części zamienne. Ul. Hetmań-
ska 1, Wałbrzych. Tel. 723-265-731 
lub 74 664 27 70

(5) PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIuR, 
uRZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-

RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(14) Naprawy sprzętu radiowo- tele-
wizyjnego, wszystkie firmy, gwa-
rancja, dojazd do klienta. Kontakt: 
505874992

(3) KOMPuTERY,LAPTOPY-SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo 
tel. 726-005-726 tanio, szybko, 
profesjonalnie Wałbrzych ul. 
Słowackiego 5,  
www.speed24h.info

Pogotowie Introligatorskie!!! Tel. 
843-43-57

PRACA

(1) Firma ProCleaner poszukuje per-
sonelu sprzątającego na obiekt zloka-
lizowany w Biskupicach Podgórnych. 
Zapewniamy BEZPŁATNY  dojazd. 
Praca przy sprzątaniu biur, pomiesz-
czeń socjalnych, toalet- głównie pra-
ca dla kobiet.  Praca od 6 do 14 lub 
od 14 do 22- możliwość uzgodnienia 
zmian. Kontakt: 533 123 444

(1) Euro-kontakt(nr lic.12458)za 
granicę: pomocników budowlanych, 
pracowników fizycznych; budowy 
dróg; produkcji; winnicy; rolnych; 
hodowli ostryg, monterów klimaty-
zacji i wentylacji; instalacji kanali-
zacyjnej; rusztowań; konstrukcji 
stalowych i budowlanych; podłóg; 
ociepleń; silosów, hydraulików, elek-
tryków, elektromonterów, spawaczy, 
cieśli, dekarzy, murarzy, ślusarzy, 
zbrojarzy, blacharzy, betoniarzy, 
kamieniarzy, regipsiarzy, płytkarzy, 
tynkarzy, szpachlarzy, malarzy, stola-
rzy, piaskarzy, lakierników, mechani-
ków samochodowych, operatorów 
koparki; maszyny drukarskiej, 
kombajnistów, piekarzy, ogrodni-
ków, pokojówek, kucharzy, pomocy 
kuchennej, kelnerów, pakowaczy, 
osób do sprzątania; zbioru pieczarek; 
winogron; oliwek; pietruszki; sałaty. 
Mile widziany j.obcy i własny samo-
chód.  marketing@euro-kontakt.eu  
530 456 977

(1) Zatrudnię elektryka, znajomość 
czytania schematów, prawo jazdy 
kat.B. tel. 608 614 930

(5) Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Pol-
sce i w Niemczech. Kontakt 602 784 
629 , e-mail: serene27@wp.pl 

WYCiECZKi
Praga: 9.09.17 i 30.09.17, 

cena: 89 zł
Praga 2 dni: 23-24.09.17, 

cena: 239 zł
Warszawa 3 dni: 6 - 8.10.17, 

cena: 469 zł
Wycieczki OMNIBUS

Kościuszki 14, Szczawno
693 333 563

www.omnibus-szczawno.pl

Całoroczna wymiana grzejników
bez konieczności spuszczania
wody z instalacji C.O. w bloku,

kamienicy itp.
- wymiana zaworów termostatycznych

przy grzejnikach
- wymiana wodomierzy

bez konieczności zakręcania wody w pionie
- usuwanie grzejników

Konkurencyjne ceny, bezpłatny
dojazd do klienta. Tel . 505 263 013

www.30minut.pl
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WYPOCZYNEK

(1) Domki, pokój w domu z osob-
nym wejściem nad jeziorem Wicko,2 
km od morza w Jezierzanach -już od 
35 zł. kontakt: Domki u Jana tel. 604 
821 470

KuPIĘ

(1) Kupię Starocie : odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wa-
zony ze szkła kolorowego i inne. 
Tel: 500834769

NIERuCHOMOŚCI

(13) Sprzedam działki budowlane 
w pełni uzbrojone, Wałbrzych ul. 
Orkana 103, tel. 600 851 189

(2) Wynajmę pomieszczenia gospo-
darcze pod działalność. Tel. 795 602 
683

(2) Wynajmę garaż, okolice Piasko-
wej Góry, tel. 795 602 683

Kawalerka do wynajęcia tel.693 339 
693

(4) Sprzedam mieszkanie 52 m2, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
duży przedpokój oraz dodatkowe 
pomieszczenie idealne na gar-
derobę, balkon. VI piętro w bu-
dynku z windą. Biały Kamień. tel. 
668 433 830

PLAC MAGISTRACKI 5 
WAłBRZYCH

www.bon-nieruchomosci.pl
BON –PIASKOWA GóRA- miesz-
kanie 56,52 m2 3 pokoje z kuchnią 
i łazienką, 5 piętro, balkon, po re-
moncie  Cena: 169 000 zł (nr: 2387)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09
BON –ŚRóDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie elek-
tryczne. Cena: 158 000zł. Wyna-
jem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09
BON –Oferta tylko w naszym biu-
rze! ulica BARDOWSKIEGO miesz-
kanie 41m2, rozkładowe do własnej 
aranżacji, słoneczne 2 pokoje, jasna 
kuchnia , niski czynsz Cena:79 000zł  
(nr:2323)  -(74) 843 33 33, (74) 666 
66 09
BON – BIAŁY KAMIEŃ- OKAZJA 
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Bliskie okolice 
Szczawna, po remoncie, ogrzewanie 
CO. Cena: 41 000 zł  (numer: 2194) 
-(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33
BON –ŚRóDMIEŚCIE, 101m2,  3 
pokoje, 1 piętro, balkon, do własnej 
aranżacji. Cena : 119 000 zł (nr: 
2386) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33
BON –SZCZAWNO ZDRóJ, 
luksusowe mieszkanie z kominkiem 
i miejscem rekreacyjnym, 68 m2, 
3pokoje,1 piętro,  Cena: 280 000 
zł,  (nr:2384  ) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana 
na sprzedaż z możliwością adaptacji 

000 zł (nr: 2123) (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

www.sukcesnieruchomosci.pl 

58-309 Wałbrzych

ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec)

SKuPuJEMY MIESZKANIA 

ZA GOTÓWKĘ!

PILNIE! DLA ZDECYDOWANYCH 
KLIENTóW POSZUKUJEMY 
MIESZKAŃ NA SPRZEDAŻ NA 
TERENIE WAŁBRZYCHA!

HIT! SOBIĘCIN- 54m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC na koryta-
rzu. Mieszkanie do odświeżenia, II  
piętro, zadbana kamienica. Cena: 39 
000 zł do negocjacji. Tel: 513 130 
023, (74) 640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- 36m2, pokój, gar-
deroba, kuchnia z oknem, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie do 
wprowadzenia, na parterze, blisko 
mijanki. Cena: 59 900 zł do negocja-
cji. Tel: 513 130 023, (74) 640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- OKOLICE BEMA, 
61 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, balkon, taras. 
Mieszkanie do odświeżenia, teren 
ogrodzony. Cena: 69 000 zł do 
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- 71m2, 3 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka, osobno 
WC, przedpokój. Mieszkanie do 
wprowadzenia, II piętro, ogródek, 
miejsce parkingowe. Cena: 139 000 
zł do negocjacji. Tel: 502 668 974, 
(74) 640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- 39m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
duży balkon. Mieszkanie po general-
nym remoncie, ogrzewanie miejskie. 
Cena: 129 000 zł do negocjacji. Tel: 
509 180 718, (74) 640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- 37m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie do remontu, ogrzewanie 
gazowe, ogródek. Cena: 76 000 zł 
do negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73

BIAŁY KAMIEŃ- 94m2, 4 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie do remon-
tu, na I piętrze zadbanej kamienicy, 
ogródek. Cena: 150 000 zł do 
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

NOWE MIASTO- 47m2, 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na I piętrze, 
do remontu. Cena: 74 000 zł do 
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 
640 11 73

PIASKOWA GóRA- 45m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
piwnica. Mieszkanie do odświeżenia, 
na parterze. Cena: 120 000 zł do 
negocjacji. Tel: 509 180 718, (74) 
640 11 73

PODZAMCZE- 41m2, 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z WC, 
przedpokój, balkon, piwnica. Miesz-
kanie do wprowadzenia, na parterze. 
Cena: 110 000 zł do negocjacji. Tel: 
509 180 718, (74) 640 11 73

STARY ZDRóJ- 42m2, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, możliwość 

wydzielenia łazienki na mieszkaniu. 
Nieruchomość z potencjałem, do re-
montu. Cena: 49 000 zł do negocja-
cji. Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

BOGUSZóW GORCE- 45m2, 
45m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka z WC, przedpokój, piwnica. 
Mieszkanie po generalnym remoncie, 
na parterze. Cena: 88 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73

MIEROSZóW- 60m2, 2 pokoje, 
kuchnia, WC, przedpokój. Miesz-
kanie do generalnego remontu, wy-
mieniona stolarka okienna, I piętro. 
Cena: 49 500 zł do negocjacji. Tel: 
502 549 553, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 60m2, 2 
pokoje, kuchnia z oknem, łazienka 
z WC, przedpokój, duża piwnica. 
Mieszkanie do wprowadzenia, 
wysoki parter. Cena: 185 000 zł do 
negocjacji. Tel: 513 130 023, (74) 
640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 35m2, 1 
pokój, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Mieszkanie na parterze, 
do wprowadzenia, ogródek. Cena: 
85 000 zł do negocjacji. Tel: 535 407 
270, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 58m2, 2 
pokoje, kuchnia z oknem, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie do 
odświeżenia, ogródek. Cena: 159 
000 zł do negocjacji. Tel: 535 407 
270, (74) 640 11 73

SZCZAWNO- ZDRóJ- 91m2, 3 
pokoje, kuchnia z oknem, łazienka 
z WC, przedpokój. Mieszkanie do 
wprowadzenia, na I piętrze, ogró-
dek. Cena: 350 000 zł do negocjacji. 
Tel: 509 180 718, (74) 640 11 73

ŚWIEBODZICE- OSIEDLE PIA-
STOWSKIE, 46m2, 2 pokoje, kuchnia 
z oknem, łazienka z WC, przedpo-
kój, balkon, piwnica. Mieszkanie do 
wprowadzenia. Cena: 165 000 zł do 
negocjacji. Tel: 502 668 974, (74) 
640 11 73

BOGUSZóW GORCE- DOM, 
190m2, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, 2 
przedpokoje. Dom podpiwniczony, 2 
garaże, 2 lokale usługowe. Cena: 269 
000 zł do negocjacji. Tel: 502 668 
974, (74) 640 11 73

PIASKOWA GóRA- DOM, 70m2, 
działka 162m2, zabudowa szere-
gowa. 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, 2 przedpokoje, garaż. Cena: 
300 000 zł do negocjacji. Tel: 502 
668 974, (74) 640 11 73

1. SOWA&VICTORIA Świebodzi-
ce, komfortowy dom z 2016 roku 
w świetnej lokalizacji. Bardzo wysoki 
standard. Zapraszam na prezentację. 
Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
Osiedle Piastowskie, 52m2 do wpro-
wadzenia w cenie 175,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Podgórze 70 
m2 3 pokoje w cenie 65000 zł. DO 
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA  Szczawno - 
Zdrój, wyremontowana kawalerka 
29 mkw w bardzo dobrej lokalizacji - 
cena 85 000 ! Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA  Gorce, zielo-
na okolica, mieszkanie 2- pokojowe 
z CO gazowym, do wprowadzenia 
- cena 75 000 do negocjacji ! Tel: 
530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Podgórze, 
skrajny szereg o powierzchni 136 
mkw z działką 700 mkw i dwoma 
garażami w cenie 260 000 ! Tel. 530-
913-259

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Białym Kamieniu, 
dwupoziomowe, Pow. 78 m2, CENA 
190.000 tys zł, Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Podgórzu, dwupo-
ziomowe, ogródek, osobne wejście, 
Pow. 98,71 m2, CENA 145.000 tys. 
zł, Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie ŚRóDMIEŚCIE, Pow. 
97,12 m2, do odświeżenia, CENA 
139.000 tys. zł, Tel.: 519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Dwupo-
kojowe mieszkanie po kapitalnym 
remoncie w bocznej ulicy Nowego 
Miasta. Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Piękne, 
po remoncie, gotowe do wpro-
wadzenia mieszkanie w centrum 
Boguszowa,92m2 za 169 tys. Tel: 
502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Dwupoko-
jowe mieszkanie w willowej części 
Szczawna Zdroju. po kapitalnym 
remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel: 
502-657-353

13. SOWA&VICTORIA Piękne, 
dwupokojowe, jasne mieszkanie 
w cichej i spokojnej okolicy Białego 
Kamienia. Po remoncie. 124 900zł. 
Tel: 502-665-504

14.SOWA&VICTORIA Luksuso-
wy apartament w poniemieckiej 
willi w stylowej lokalizacji Szczawna 
Zdroju. 4 pokoje, balkon + ogród, 
Po remoncie z najwyższej jakości 
materiałów. 116m2 cena 350 000zł 
Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
Czarny Bór pow. 37 m do remontu 2 
pokoje, kuchnia, wc. Ładna i spokoj-
na lokalizacja, pod domem ogródek. 
Cena 62.000 Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Kawalerka 
do remontu Biały Kamień 52.000 
Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 
55m dwa pokoje, duża kuchnia, I pię-
tro z ogrodem. Jedlina Zdrój 110.000 
Tel: 506-717-014

18. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
po remoncie Sokołowsko. 48m2 2 
pokoje, 3 piętro cena 115000 Tel: 
519-121-104

19. SOWA & VICTORIA Podzamcze 
mieszkanie w pełni rozkładowe 2 
pokoje, jasna kuchnia, łazienka osob-
no z wc, duży balkon. 40m2 cena 
119000 Tel. 519-121-104

20. SOWA & VICTORIA Miesz-
kanie dwupoziomowe na Osiedlu 
Piastowskim w Świebodzicach 61m2 
3 pokoje cena 228000 

na dom, działka .2500m2. Obiekt 
idealny na agroturystykę. Cena: 89 
000 do negocjacji ( nr: 2023)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – SZCZAWNO ZDRóJ, 
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 po-
koje, parter, z niezależnym wejściem, 
do wprowadzenia . Cena: 159 000 
zł  ( nr: 2297)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRóJ, 58 
m2, 3 pokoje, garderoba, kuchnia, 
łazienka z kabiną prysznicową oraz 
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa 
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( nr: 
1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33
BON –BIAŁY  KAMIEŃ, DOM 
WOLNOSTOJĄCY, 120 m2, 5 po-
koI, 2 łazienki, ogrzewanie gazowe 
i kominek, dzialka 600 m2 Cena: 420 
000zł (nr:2085) - (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - ŚRóDMIEŚCIE, mieszkanie 
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, kuchnia 
, ogrzewanie gazowe, do moderniza-
cji, Cena: 85 000 zł (nr: 2298) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09
BON –SZCZAWNO ZDRóJ, Dom 
w zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż 
w bryle budynku. Cena: 298 000 zł  
(nr: 1593) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06
BON – OKOLICE ŚWIDNICY, dom 
wolnostojący w pięknej okolicy do 
wykończenia o pow. 156 m2, działka 
2500 m2, 5 pokoi, salon z komin-
kiem i tarasem, 2 balkonyCena: 470 
000 zł (nr: 2377) (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowy 
dom z ogrodem zimowym, 423 
m2, 2 niezależne wejścia, działka 
5000m2. Garaż na 3 samochody,  6 
pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, 
ogród-1937m2 z oczkiem wodnym 
Cena: 1 490 000 zł  (nr: 2309) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06
BON -Oferta tylko w naszym biurze! 
ŚRóDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75 
m2, 2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie 
gazowe, kuchnia w zabudowie, 
łazienka z wc i prysznicem, do wpro-
wadzenia. Cena: 89 000tys.(2286) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09
BON –WALIM  mieszkanie, 32m2, 
2 pokoje,  jasna kuchnia, pierwsze 
piętro  Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33
BON –ŚRóDMIEŚCIE, lokal na 
sprzedaż lub wynajem,100m2, okna 
PCV, ogrzewanie gazowe, w repre-
zentacyjnej kamienicy Cena: 300 000 
zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GóRA, mieszka-
nie do wprowadzenia, 45 m2, kuch-
nia, łazienka, ogrzewanie miejskie. 
Cena: 109 000  zł (nr.2334) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09
BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu 
bliźniak o pow. 70 m2 z działką 300 
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
ogrzewanie CO. Cena: 159 000 zł 
(nr: 2353) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33
BON – PODZAMCZE, 2 pokoje 36 
m2 po remoncie, częściowo umeblo-
wane, ogrzewanie miejskie Cena: 99 

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ • MASZ COŚ DO POWIEDZENIA • MASZ COŚ DO NAPISANIA
ZADZWOŃ tel.: 74 843 31 82, 797 982 003, NAPISZ e-mail: reklama@30minut.pl



www.30minut.pl

Piątek, 1 września 2017
Nakład łaczny

we wrzesniu u 83 000 egz.
od 2002 roku

razem z Wami,16 promocja
reklama	 R0711/17


